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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

2018. január 25-én 18,20 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. Kovács László, Lingl Zoltán, Nemes István, Varga Zita, Vörös Kálmán képviselők (7 fő) 
 
 
- távolmaradását előre jelezte: Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő 
 
- késve érkezését előre jelezte: Kasper Ágota 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 

Horváth László „Zirci Városüzemeltetés”  
                          Nonprofit Kft. ügyvezetője 

   Kropf Miklós Zirci Járási Hivatal vezetője 
Hevesiné Németh Marianna turisztikai referens 
   
 

 
Ottó Péter polgármester köszönti az ülés valamennyi résztvevőjét és megállapítja, hogy a 
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 7 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az 
ülést. 
 
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.  
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a javasolt napirendi pontokkal kapcsolatban kinek 
van kérdése, észrevétele, javaslata? 
 
Dr. Kovács László képviselő, bizottsági elnök jelzi, miután az Ügyrendi és Érdekképviseleti 
Bizottság ülésén már javasolta, ezért most ismételten javasolja, hogy a 15./ napirendi pontot 
vegyék le a mai ülés napirendjéről.  
 
Ottó Péter polgármester elmondja, képviselő úr javaslatáról és a sürgőséggel megküldött 
előterjesztésről – amely a módosított meghívóban 3./ napirendi pontként szerepel és egy 
korábbi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése – külön-külön kell döntést hozniuk.  
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A polgármester szavazásra bocsátja Dr. Kovács László képviselő azon javaslatát, mely szerint 
a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás megtárgyalása” című 
napirendi pontot ne tárgyalják meg, vegyék le a napirendről. 
 
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 5 nem szavazattal a javaslatot elvetette. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a 
sürgősségi indítványként beterjesztett „Zirc város vezetékes gázellátása megvalósításához a 
leendő fogyasztók által történő hozzájárulásáról szóló 5/2003.(II.28.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezése” előterjesztés napirendre vételét.  
 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal 
határozatot hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

3/2018.(I.25.) határozata 
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
elfogadja: 
I. Önkormányzati rendeletek alkotása   
1./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 19/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítása 
      Előadó: Sümegi Attila jegyző 
 
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és 

szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítása 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
3./ Zirc város vezetékes gázellátása megvalósításához a leendő fogyasztók által történő 

hozzájárulásáról szóló 5/2003.(II.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek 
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú 

Nonprofit Kft. között a 2018. évre megkötendő Közhasznúsági és Feladat-ellátási 
Szerződés megvitatása 

      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
5./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2018. I. félévi pályázati kiírás 
      Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn Emberi Kapcsolatok Bizottság elnöke          
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6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete által kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 

      Előadó: Ottó Péter polgármester        
 
7./ „Zirc turizmusfejlesztési koncepciója 2017-2020” dokumentumhoz kapcsolódó 

megvalósíthatósági akcióterv elfogadása 
Előadó: Ottó Péter polgármester 

 
8./ Turisztikai pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 

Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
9./ Zirci újság indításával kapcsolatos döntés meghozatala 
     Előadó: Ottó Péter polgármester 

 
10./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
11./ Palkovics Szabolcsné „elidegenítési és terhelési tilalom” törlésére irányuló kérelme a Zirc 

1812/26 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
12./ Erdélyi Baráti Kör Egyesület helyiség bérleti kérelme a Zirc, Kossuth u. 18/A. szám 

alatti, 996/3 hrsz-ú ingatlan „E” jelű épületrészre vonatkozóan 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
13./ Gázvezeték építéshez tulajdonosi hozzájárulás kérése, szolgalmi megállapodás 

megkötése 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
  
14./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
15./ „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás megtárgyalása 
       Előadó: Ottó Péter polgármester  
 
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók) 
16./ Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás  2017. évi beszámolója 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
17./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről  
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
18./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
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20./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről 
       Előadó: Sümegi Attila jegyző 
 
21./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
       Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök 
                    Vörös Kálmán bizottsági elnök 
 
 
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló 19/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
      Előadó: Sümegi Attila jegyző 
 
 
Ottó Péter polgármester elmondja, az előterjesztés tárgyát a képviselő-testület a 2017. október 
26-i ülésén már tárgyalta, de a rendelet-módosítás tervezetét meg kellett küldeni 
véleményeztetésre a jogszabályban meghatározott szervek részére. A tervezettel kapcsolatban 
egy érdemi észrevétel érkezett, amely a 18. § (2) bekezdés hatályon kívül helyezését javasolja 
a képviselő-testületnek, mivel olyan szabályozás szerepel benne, ami a népegészségügyi 
hatáskörrel rendelkező hatóság feladatát jelenti.  
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a rendeletmódosítás 
elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet 
alkot: 
 
 

1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet 
 

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

19/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és 

szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítása 
 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
 
Ottó Péter polgármester röviden kifejti, az előterjesztés nem először került a képviselő-testület 
elé, ugyanis ennek kapcsán mindig újabb és újabb döntéseket kellett meghozniuk. Legutoljára 
a decemberi testületi ülésen döntöttek arról, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását nem 
tartják szükségesnek. E döntés közzététele megtörtént. Az állami főépítész záró szakmai 
véleménye támogató. Tehát, nincs akadálya a rendelet módosításának, s ezzel a Hosszúréten 
olyan helyzet teremtésének, ami a szabadtéri színpad megépítését lehetővé teszi majd.  
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a rendeletmódosítás 
elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet 
alkot: 
 
 

2/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet 
 

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

 
 
 
 
3./ Zirc város vezetékes gázellátása megvalósításához a leendő fogyasztók által történő 

hozzájárulásáról szóló 5/2003.(II.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ottó Péter polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, ez egy 2003. évi rendelet, 
amely bennmaradt az önkormányzat hatályos jogszabályai között annak ellenére, hogy volt 
egy magasabb rendű jogszabályi változás, amely a közmű beruházásokkal kapcsolatos 
hozzájárulások áthárítására vonatkozóan úgy rendelkezik, hogy a hozzájárulás mértékéről és a 
megfizetés módjáról a települési önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban 
dönt. Ilyen szempontból a rendelet okafogyottá vált, ezért javasolja annak hatályon kívül 
helyezését.  
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Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság elfogadja a sürgősségi indítvány indoklását, az 
előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet 
alkot: 
 
 

3/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet 
 

Zirc város vezetékes gázellátása megvalósításához a leendő fogyasztók által 
történő hozzájárulásáról szóló 5/2003.(II.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 
 
 
 
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú 

Nonprofit Kft. között a 2018. évre megkötendő Közhasznúsági és Feladat-ellátási 
Szerződés megvitatása 

 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést a kiküldött módosításokkal együtt 
tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a szerződés javítását 
követően a határozati javaslat elfogadását. 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

4/2018.(I.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú 

Nonprofit Kft. 2018. évre szóló Közhasznúsági és Feladat-ellátási Szerződését az 
előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közhasznúsági és Feladat-ellátási 
Szerződés aláírására. 

 
Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 
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5./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2018. I. 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 2./ pont alábbiak 
szerinti módosításával: 
„2./ A képviselő-testület vállalja, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

rendeletében a középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázat forrásához 1.100.000,- forint 
előirányzatot biztosít.” 

 
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a 2./ pont alábbiak 
szerinti módosításával: 
„2./ A képviselő-testület vállalja, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

rendeletében a középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázat forrásához 1.100.000,- forint 
előirányzatot biztosít.” 

 
 
Ottó Péter polgármester elmondja, a tanulmányi ösztöndíjpályázat a korábbi időszakban 
megszokott formában és tartalommal kerül majd meghirdetésre amennyiben a képviselő-
testület elfogadja. Ennek megfelelően azon állandó zirci lakosok számára írják ki a pályázatot, 
akik középfokú iskolarendszerben nappali tagozaton tanulnak Zircen vagy más városokban. A 
pályázat feltétele, hogy a pályázó a 2017/2018-as tanév aktuális félévében legalább 4,70 
tanulmányi eredménnyel rendelkezzen, amelybe a magatartás és szorgalom jegyek nem 
számíthatók be. Havi 6.000,- Ft ösztöndíjról van szó, az ösztöndíjjal érintett időszak 2018. 
februártól 2018. júniusig tart. A pályázatokat 2018. február 12-én 16,00 óráig 
formanyomtatvány és kötelező mellékletek csatolásával kell benyújtani a Zirci Közös 
Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
Ottó Péter polgármester a bizottságok által javasolt módosítással szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatát.  
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

5/2018.(I.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés mellékletében foglaltak 

szerint kiírja a 2018. I. félévi középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázatot.  
2./ A képviselő-testület vállalja, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

rendeletében a középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázat forrásához 1.100.000,- forint 
előirányzatot biztosít. 
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3./ A képviselő-testület az ösztöndíjpályázat lebonyolítására felkéri a Zirci Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét. 

 
Felelős: 1./ - 2./ pontban: Ottó Péter polgármester 

  3./ pontban: Sümegi Attila jegyző 
Határidő: 1./ pontban: 2018. január 29. 
     2./ pontban: az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 

    3./ pontban: 2018. március 15. és a pályázati kiírás szerint 
 
 
 
6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete által kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 

 
      Előadó: Ottó Péter polgármester        
 
 
Ottó Péter polgármester tájékoztatása szerint jogszabályi kötelezettségüknek tesznek eleget 
azzal, hogy ezt a megállapodást minden év január 31. napjáig felülvizsgálják. Kisebb 
módosítások történtek, ennek következtében a régi szerződés hatályon kívül helyezése és egy 
új szerződés elfogadása válik szükségessé.   
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

6/2018.(I.25.) határozata 
          

a Zirci Német Nemzetiségi  Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci 

Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást az 
előterjesztés 1. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás 
aláírására. 
 

Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2018. január 31. 
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Kasper Ágota képviselő megérkezik az ülésterembe.  
 
 
 
7./ „Zirc turizmusfejlesztési koncepciója 2017-2020” dokumentumhoz kapcsolódó 

megvalósíthatósági akcióterv elfogadása 
 

Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat 
elfogadását. 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Emberi Kapcsolatok Bizottság 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással nem 
javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Ottó Péter polgármester kifejti, az előterjesztés – ahogy a címében is szerepel – a tavaly 
elfogadott koncepcióhoz kapcsolódó akciótervről szól, mely feladat elvégzésére megkérték a 
turisztikai referenst. Úgy gondolja, a feladatot kellő részletességgel igyekezett kibontani, és 
megoldási javaslatokat megfogalmazni.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 
tartózkodással határozatot hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

7/2018.(I.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékleteként csatolt „Zirc 

turizmusfejlesztési koncepciója 2017-2020” dokumentumhoz kapcsolódó 
megvalósíthatósági akciótervet elfogadja. 

2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1./ pontban említett akciótervben 2018. 
évre tervezett kiadások fedezete lehetőség szerint kerüljön beépítésre az önkormányzat 
2018. évi költségvetésébe. 

 
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 
   2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző 
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
     2./ pont esetében: 2018. február 22. 
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8./ Turisztikai pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 
 

Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a II. határozati javaslat 
elfogadását. 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a II. határozati javaslat elfogadását. 
Emberi Kapcsolatok Bizottság 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással nem 
javasolja a II. határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
Hozzászólás 
 
Kasper Ágota képviselő elmondja, amennyiben az előterjesztés I. határozati javaslata kerül 
szavaztatásra, azért szavaz nemmel, mert amíg nem látja, hogy a testület tagjai által az imént 
megszavazott megvalósíthatósági akcióterv valamilyen téren, valamilyen szinten, valamilyen 
módon támogatja vagy lehetővé teszi – s hangsúlyozza, ez nem a turisztikai referensen fog 
múlni –, addig ezt nem tudja támogatni. Ebből az anyagból az jön ki, hogy semmiféle – a 
magas IFA és egyebek ellenére semmiféle –, ha másképp nem, talán gesztusértékű 
támogatásban nem részesülhetnek a szállásadók. Viszont számára egyelőre az az anyag sem 
nyújt biztosítékot összeállítása, tartalma alapján. Még egyszer mondja, nem az előadót, vagyis 
az elkészítőt minősíti, s ezt kéri rögzíteni a jegyzőkönyvben.  
 
Ottó Péter polgármester utal arra, hogy a bizottságok az előterjesztés II. határozati 
javaslatával kapcsolatban foglaltak állást mellette, illetve ellene, ezért azt a határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra, mely szerint a képviselő-testület 2018. évben nem ír ki 
pályázatot a Zirc közigazgatási területén működő szálláshely-szolgáltatók támogatására. 
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 
tartózkodással határozatot hoz: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

8/2018.(I.25.) határozata 
          
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évben nem ír ki pályázatot a Zirc 
közigazgatási területén működő szálláshely-szolgáltatók támogatására. 
 
Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 
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9./ Zirci újság indításával kapcsolatos döntés meghozatala 
 
     Előadó: Ottó Péter polgármester 

 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a határozati javaslat 
elfogadását. 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja az alábbi módosított határozati javaslat elfogadását: 
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. II. félévétől kétheti 

gyakorisággal megjelenő sajtótermék kiadásáról és szerkesztéséről gondoskodik, amely 
feladat ellátását a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB (a 
továbbiakban: intézmény) elnevezésű intézményével kíván biztosítani.  

2./ Az intézmény a sajtótermék megjelentetéséről internetes oldalon, valamint az éves 
előfizetési számnak, illetve a szükséges kötelespéldányszámnak nyomtatott formában 
történő előállításával gondoskodik.  

3./ A Képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a „Zirc és Vidéke” sajtótermék 
átvételével kapcsolatosan tárgyaljon a Zirc Kultúrájáért Alapítvány elnökével, és az erről 
szóló megállapodást megkösse. Végezzen felmérést a nyomtatott példányszám várható 
igényével kapcsolatban, valamint tájékozódjon az online megjelenési forma lehetséges 
módjairól (például hírlevél). Folytasson előzetes tárgyalásokat és tegyen javaslatot a 
szerkesztőbizottság tagjaira.  

4./ A Képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a 3./ pontban foglalt 
megállapodás megkötése esetén az 1./ pontban részletezett sajtótermékek jogszabályban 
meghatározottak szerinti nyilvántartásba vételéről, engedélyeztetéséről gondoskodjon. 

5./ A Képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt feladat 
végrehajtása érdekében, annak az előterjesztésben felvázoltak alapján történő 
megvalósításának pontos módjáról, költségvonzatáról a 2018. áprilisi Képviselő-testületi 
ülésre készítsen előterjesztést.  

Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 
2./-5./ pontok esetében: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió 

KB igazgatója 
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: azonnal 
     3./-5./ pont esetében: 2018. április 10.” 
 
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
 
Hozzászólás 
 
Nemes István képviselő javasolja, hogy a havi két alkalommal való megjelentetést bocsássák 
három hónapos próbaidőre, mely idő alatt meglátják, milyen igény lesz rá. Annak nem látja 
értelmét, hogy havonta kétszer megjelentessenek egy újságot és esetleg nem lesz rá kereslet.  
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Ottó Péter polgármester úgy gondolja, előzetes piackutatást kell végezni a nyomtatott 
példányokra vonatkozó kereslet felmérése érdekében. Ez azt is jelenti, ha kötelezettséget 
vállalnak egy újság megjelentetésére, akkor az előfizetők számítanak arra, hogy abból 
ténylegesen lesz is valami. Esetleg, ha úgy alakul bármi oknál fogva, hogy az újság hosszú 
távú megjelentetésének bármilyen akadálya van, vagy érdektelenség mutatkozik az újsággal 
kapcsolatban, akkor azt nem úgy kell kezelni, hogy van egy próbaidőszak, s majd meglátják, 
folytatják-e. El kell kezdeni, s ha eljutnak arra a pontra, hogy valamilyen döntést kell 
meghozni, akkor meg fogják hozni azt a döntést. Úgy véli, ha valamit elkezdenek, akkor azt 
végezzék maximálisan. Ilyen szempontból a próbálkozásnak nem igazán híve. Véleménye 
szerint az online verzió kialakítása és működtetése nem fog igényelni olyan sok plusz 
ráfordítást, amit ne lehetne bevállalni. Az előzetes igényfelmérések alapján úgyis kiderül 
mennyi nyomtatott példányra lesz szükség.  
 
Kasper Ágota képviselő kifejti, éveken keresztül készítették a Zirc és Vidéke újságot, s nem 
okozott gondot sosem, hogy tele legyen cikkekkel, és ráadásul olyanokkal, melyek túlnyomó 
részben az önkormányzat, illetve a képviselő-testület által meghozott és végrehajtott 
döntésekről szóltak, amit egyébként nagyon sok esetben a zirci lakosok nem ismertek, nem 
jutottak hozzá. Említi, a helyi televízió annak idején is közvetítette a képviselő-testületi 
üléseket, de sok probléma volt a hang minőségével, így nem értették, ugyanakkor az emberek 
– akit érdekelt – az írott változatban hozzájuthattak határozatokhoz, rendeletekhez.  
Ugyan polgármester úr most nem fejtette ki, de tegnap célzott rá, hogy az elektronikus 
változathoz – ami az előterjesztésben „Hírlevél” címen fut – feliratkozási lehetőséggel bárki 
hozzájuthat, akinek ilyen igénye van, és tájékozódhat a dolgokról.  
Véleménye szerint annak idején is működőképes volt a dolog, s az elődök sem véletlenül 
működtették 1905-től 1944-ig.  
 
Dr. Kovács László képviselő úgy gondolja, az érdeklődés és az olvasottság elsősorban online 
formában történik a mai technikának köszönhetően. Azt pedig majd felmérik, hogy a 
nyomtatott változatot – nyilván megfelelő összegért – hányan igénylik. Személy szerint nagy 
örömmel vette a Zirc és Vidéke újság újraindulását, s reméli, legalább annyi ideig fog futni ez 
a helyi lap, mint az elődje. Drukkol, hogy nívós, sokoldalú információk és megfelelő 
színvonalú írások legyenek az újságban, s a városban minél nagyobb legyen az érdeklődés 
utána.  
 
Ottó Péter polgármester szavazásra bocsátja az Emberi Kapcsolatok Bizottság által javasolt 
módosított határozati javaslatot.  
 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

9/2018.(I.25.) határozata 
          
1./  Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. II. félévétől kétheti 

gyakorisággal megjelenő sajtótermék kiadásáról és szerkesztéséről gondoskodik, amely 
feladat ellátását a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB (a 
továbbiakban: intézmény) elnevezésű intézményével kíván biztosítani.  
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2./ Az intézmény a sajtótermék megjelentetéséről internetes oldalon, valamint az éves 
előfizetési számnak, illetve a szükséges kötelespéldányszámnak nyomtatott formában 
történő előállításával gondoskodik.  

3./ A Képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a „Zirc és Vidéke” sajtótermék 
átvételével kapcsolatosan tárgyaljon a Zirc Kultúrájáért Alapítvány elnökével, és az erről 
szóló megállapodást megkösse. Végezzen felmérést a nyomtatott példányszám várható 
igényével kapcsolatban, valamint tájékozódjon az online megjelenési forma lehetséges 
módjairól (például hírlevél). Folytasson előzetes tárgyalásokat és tegyen javaslatot a 
szerkesztőbizottság tagjaira.  

4./ A Képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a 3./ pontban foglalt 
megállapodás megkötése esetén az 1./ pontban részletezett sajtótermékek jogszabályban 
meghatározottak szerinti nyilvántartásba vételéről, engedélyeztetéséről gondoskodjon. 

5./ A Képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt feladat 
végrehajtása érdekében, annak az előterjesztésben felvázoltak alapján történő 
megvalósításának pontos módjáról, költségvonzatáról a 2018. áprilisi képviselő-testületi 
ülésre készítsen előterjesztést.  

 
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 

2./-5./ pontok esetében: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház  
                                      és Stúdió KB igazgatója 

Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: azonnal 
     3./-5./ pont esetében: 2018. április 10. 
 

 
 
10./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés 
 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

10/2018.(I.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 Nemes István 
képviselő által benyújtott Emlékpad felállításának támogatására irányuló Nyilatkozatát 
tudomásul veszi.  
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2./ A Képviselő-testület vállalja, hogy az 1./ pontban nevesített Nyilatkozat eredményeképpen 
keletkező 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint terhére, azzal azonos összegben előirányzatot 
nevesít az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében.  

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2./ pontban említett 
eseményekkel kapcsolatos előirányzatok megfelelő szerepeltetéséről az Önkormányzat 
2018. évi költségvetési rendeletének összeállítása során.  

 
Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ - 3./ pont esetében: 2018. február 15. 
 
 
 
11./ Palkovics Szabolcsné „elidegenítési és terhelési tilalom” törlésére irányuló kérelme a Zirc 

1812/26 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 
 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ottó Péter polgármester elmondja, az önkormányzattól vásárolták meg ezt a telket családi ház 
építése céljából. Az ingatlanra az elidegenítési és terhelési tilalmat azért jegyeztette be az 
önkormányzat, hogy garancia legyen arra vonatkozóan, miszerint valóban az eredeti vásárlási 
cél valósul meg. A kérelmező leírta, gyakorlatilag 65 %-ban készen van az épület, 
ugyanakkor a Családi Otthonteremtési Kedvezmény igénybevételéhez szükségük lenne arra, 
hogy az ingatlan tehermentes legyen. A javaslat az, hogy ehhez a képviselő-testület járuljon 
hozzá.  
 
 
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 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

11/2018.(I.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, mint zálogjogosult feltétlen és 

visszavonhatatlan módon hozzájárul Palkovics Szabolcsné tulajdonában lévő Zirc 1812/26 
hrsz-ú, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanra bejegyzett „visszavásárlási jog” és 
ennek biztosítékául szolgáló „elidegenítési és terhelési tilalom” törléséhez, azzal, hogy a 
törléssel kapcsolatosan felmerülő összes költség (pl. ügyvédi költség, igazgatási 
szolgáltatási díj) kérelmezőt terheli. 
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ 
pontban meghatározott törlési engedély aláírására. 

 
Felelős: 1./ és 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester 
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2018. január 31. 
 
 
 
12./ Erdélyi Baráti Kör Egyesület helyiség bérleti kérelme a Zirc, Kossuth u. 18/A. szám 

alatti, 996/3 hrsz-ú ingatlan „E” jelű épületrészre vonatkozóan 
 
      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 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

12/2018.(I.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zirc, Kossuth u. 18/A 

szám alatti, 996/3 hrsz.-ú ingatlanon, a vázrajzon „E” jelölésű, 40 m2 területű épületrészt 
az Erdélyi Baráti Kör Egyesület (székhely: 8420 Zirc, József Attila u. 8/A., nyilvántartási 
szám: 19-02-0001951, adószám: 18930469-1-19, képviselő: Horváth István elnök), mint 
közhasznú tevékenységet végző civil szervezet részére 2018. február 1. napjától 
térítésmentes használatba adja határozatlan időre, adománygyűjtés céljára.  

2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – az 
előterjesztés 5. melléklete szerinti – haszonkölcsön szerződés megkötésére.  

3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Sümegi Attila jegyzőt, hogy 
a haszonkölcsön szerződésben esetlegesen fellelhető technikai hibák javításáról 
gondoskodjon.  

 
Felelős:1./ és 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester 
             3./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző 
Határidő:1./ pont esetében: azonnal  
               2./-3./ pontok esetében: 2018. január 31. 
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13./ Gázvezeték építéshez tulajdonosi hozzájárulás kérése, szolgalmi megállapodás 
megkötése 

 
      Előadó: Ottó Péter polgármester 
  
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi 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 
 

13/2018.(I.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő zirci 1126/15 hrsz-ú „kivett saját használatú út” megnevezésű 
ingatlanra az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 32.) 
javára gázvezeték és biztonsági övezetére vezetékjog kerüljön bejegyzésre a Hungarogeo 
Kft. 2D-01-09-2017 munkaszámú változási vázrajza és terület-kimutatása szerint. 

2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen 
előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására.  

  
Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2018. január 31.  
 
 
 
14./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése 
 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot 
hoz: 
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

14/2018.(I.25.) határozata 
          
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az előterjesztés 3. mellékletét képező 

körzethatárra vonatkozó tervezetnek megfelelően – egyetért azzal, hogy Zirc város teljes 
közigazgatási területe a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola (8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5., 8420 Zirc, Köztársaság u. 3.) felvételi körzetébe 
tartozik. 

2./ Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprém Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya részére történő 
eljuttatására.  

  
Felelős: 1./ -2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal 
                2./ pont esetében: 2018. február 15.    
 
 
 
15./ „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás megtárgyalása 
 
       Előadó: Ottó Péter polgármester  
 
 
Ottó Péter polgármester elmondja, az előterjesztést az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 
tárgyalta, és ahogy elnök úr a napirendi pontok megszavazása során említette, a bizottság 5 
igen szavazattal, 2 nem szavazattal tárgyalásra alkalmasnak tartotta elnök úr véleményével 
szemben.  
Az előzményeket illetően kifejti, amint azt sokan tudják a Megyei Jogú Városok Szövetsége 
2018. január 12-én polgármesterek részvételével konferenciát szervezett Budapesten annak 
érdekében, hogy a hazai települések vezetői közösen lépjenek fel a falvakat és városokat 
veszélyeztető felső korlát nélküli betelepítési kvóta és a Soros-szervezetek ellen. A 
konferencia résztvevői elfogadtak egy közös felhívást is, majd ezt követően a Megyei Jogú 
Városok Szövetsége elnöke levélben fordult Magyarország önkormányzatai felé. A levelét az 
előterjesztés tartalmazza, melyben kérte, a települési önkormányzatok képviselő-testületei 
fogadjanak el határozatot annak érdekében, hogy gyermekeik, unokáik továbbra is 
biztonságos országban élhessenek és nőhessenek fel. Az önkormányzatok csatlakozzanak a 
felhíváshoz.  
 
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
Hozzászólás 
 
Dr. Kovács László képviselő, bizottsági elnök szeretné kicsit hosszabban elmondani a 
napirendi ponttal kapcsolatos gondját, problémáját, s hogy miért indítványozta a napirendről 
való levételét. 
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Utal a határozati javaslatra, melynek első pontja szerint a képviselő-testület elutasítja a Soros-
tervet. Tehát, dönteniük kell arról, hogy utasítsanak el egy olyan tervet, amit egyikük sem 
látott, egyikük sem olvasott. Egyáltalán azt sem tudja, hogy valaki ezt az úgynevezett Soros-
tervet látta vagy olvasta-e. Az anyaghoz nem volt mellékelve, hiába próbált utánajárni ilyet 
nem talált, segítségben sem kapott ilyet. Nem tudja, mit fognak elutasítani, ha elutasítják, így 
ez az egyik gondja.  
A határozati javaslat második pontja a településre komoly fenyegetést jelentő tömeges 
betelepítésről szól. Ezzel kapcsolatban szeretne néhány adatot ismertetni. 2017-ben 
Magyarország 1300 migránst fogadott be hivatalosan. Nem tud arról, hogy Zircre került-e 
ebből az 1300 befogadottból egy fő is. 2017 decemberéig a Magyar Kormány offshore 
cégeken keresztül összesen több mint 6 és fél ezer letelepedési államkötvényt értékesített. A 
kötvényesek és a családtagjaik révén több mint 20.000 pénzes bevándorló érkezett 
Magyarországra, és kapott hivatalosan letelepedési engedélyt a Magyar Kormánytól. 
Többségük kínai, de sokan jöttek muzulmán országokból: Szíriából, Irakból, Afganisztánból, 
Iránból. Ezek közül sem tud egyetlen főről, aki Zircen vagy Zirc környékén telepedett volna 
le. A statisztikai hivatal szerint 2017. január 1-jén több mint 150.000 nem magyar állampolgár 
élt Magyarországon, ami most már kicsit kevesebb, mint 10 éve volt, de 2011. évben még 
206.000 külföldinek adott otthont az ország. Nem egészen érti a problémakört, a 
fenyegetettséget, a veszélyt. Nem látja, és a környezetében, ismeretségi körében senkitől sem 
hallott ilyet. Ezért nem érti a határozati javaslat 2./ pontjánál, hogy milyen veszély fenyeget 
városukra, ha esetleg valóban lenne ilyen betelepítés.  
Említi, Brüsszelben a FIDESZ képviselői megszavazták azt, hogy a civil szervezetekkel 
együtt kell dolgozni a menekültek, migránsok érdekében. Kérdezi, akkor most ez hogyan van? 
 
Kasper Ágota képviselő elmondja, ma reggel hallgatta a Kossuth rádiót és abban egy ismert 
politikai elemző a következő szöveggel tisztelt meg kettőt azon pártok közül, akik – úgy 
gondolja – teljes erővel indulnak az áprilisi választásokon. Az egyik az volt, hogy a „sorosista 
LMP”, a másik pedig a „simicskista Jobbik”. Ez valahogy összefogott mindent, ami a számára 
megmagyarázhatatlan és naponta többször elhangzó dolgokkal kapcsolatban érthetetlen. Nem 
tudja, erre mi szükség van.  
 
Ottó Péter polgármester a képviselő asszony által elmondott és vélhetően a Kossuth rádióban 
elhangzott gondolatokkal kapcsolatban nem kíván foglalkozni. Úgy gondolja, ez az 
előterjesztés és Magyarország bevándorlás politikája nem pártpolitikai kérdés kellene, hogy 
legyen, hanem nemzetpolitikai kérdésnek kellene lennie. Sőt ezen túl úgy véli, az Európai 
Unió országai és jeles politikusok között lévő igen komoly viták ebben a témában szintén nem 
pártpolitikai alapon fogalmazódnak meg.  
Képviselő úr felvetését illetően szintén úgy gondolja, ha szigorúan nézik a Szervezeti és 
Működési Szabályzatukat, akkor az 1./ pontban szereplő Soros-tervet csatolni kellett volna az 
előterjesztéshez. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennie, hogy a Soros-tervként ismert 
programcsomag eljutott minden háztartásba a nemzeti konzultáció kérdőívein keresztül. 
Fellelhető nem egy forrása az Interneten is. Amennyiben nagyon röviden akarja összefoglalni 
a Soros-terv lényegét, akkor Soros Györgyöt idézi, ugyanis a 2016. szeptember 20-án 
megjelent nyilatkozata szerint „Fő célom, hogy segítsek a migránsoknak és a menekülteknek 
eljutni Európába. Úgy döntöttem, hogy 500 millió dollárt különítek el olyan beruházásokra, 
amelyek kifejezetten a migránsok, a menekültek és a befogadó közösségek igényeit célozzák 
meg”. Úgy véli, az ő politikája e tekintetben egyértelmű állásfoglalás. Az a kérdés, hogy 
unión belüli országok esetében kik azok, akik ebben partnerek kívánnak lenni, s kik azok, 
akik nem.  
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Véleménye szerint a Magyar Kormány e tekintetben abszolút következetes politikájának 
köszönhetik azt – ahogy képviselő úr is elmondta –, hogy sem Zircen, sem az országban nem 
lehet látni olyan jellegű betelepült csapatokat, mint amit egyébként a nyugatabbra lévő 
országokban láthatnak, s akik párhuzamos társadalmakat hoznak létre, és gyakorlatilag önálló 
közösségekként a saját törvényeik szerint tudnak boldogulni az unió nem egy országában, 
nagy városában. Az elmúlt évben valóban 1300 hivatalos oltalmazott került be az országba. A 
Bevándorlás és Menekültügyi Hivatal honlapja mindenki számára elérthető, és pontos 
tájékoztatást ad arról, hogy Magyarországra hogyan és milyen feltételekkel lehet legálisan 
érkezni. Azok az emberek, akik a statisztikai adatban szerepelnek, a legális utat választották, 
menedékkérelmet nyújtottak be, és a menedékkérelmük pozitív elbírálást eredményezett. 
Megjegyzi, ezeknek az embereknek a nagy része papírral a birtokukban jó eséllyel 
továbbálltak az országból. Az előterjesztés és az önkormányzatoktól kért közös kiállás 
kapcsán úgy gondolja, az a fontos, hogy az unió az általa is válságosnak tekintett bevándorlás 
politikán próbál módosítani és folyamatosan változtatni, aminek az eredményét elég jól látták 
2015. és 2016. évben. Azóta is szenvedik annak a nagy inváziónak a következményeit. 
Gyakorlatilag még most is több százezerre tehető azoknak a száma, akik még a regisztrációs 
szintig sem jutottak el, s akikről nem lehet tudni semmit sem.  
Az előterjesztésnek igazából az a célja és a lényege, hogy az Európai Bizottság új javaslatot 
fogalmazott meg, amely azt jelentené, hogyha egy tagállam területére aránytalanul sok 
bevándorló, menekült érkezik, akkor a tagországok között meghatározott referencia-érték 
figyelembevételével egy automatikus elosztási rendszer lépjen hatályba. Ez azt jelenti, hogy a 
tömeges beáramlásban kevésbé érintett tagállamoknak kötelező jelleggel át kell venni ezeket 
az embereket, és saját maguknak kell a menekültügyi eljárásokat lefolytatni velük 
kapcsolatban. Amennyiben ennek ezek az országok nem akarnak eleget tenni, akkor elég 
komoly pénzügyi szankciókat hirdetnek meg.  
Úgy gondolja, a bevándorlás és a menekült kérdés nem egy lecsengett dolog. Ennek volt egy 
nagy hulláma, és a jövőben is lehet arra okkal számítani, hogy esetleg ezt még újabb hullámok 
követik. Főleg akkor, ha az unió meghívást nyújt azon emberek irányába, akik szeretnének 
elindulni, és úgy véli, ez a felső határ nélküli betelepítési kvóta. Hozzáteszi, tudják nagyon 
jól, hogy Törökország az unióval kötött megállapodásai értelmében időlegesen feltartóztatta a 
náluk lévő 3-3,5 millióra becsült menedékkérőt. Az is tudott, hogy Afrikában több 10 millióan 
indulásra készen várnak. A kérdés az, hogy azt a politikát érdemes-e követni, mint amit eddig 
követtek, s gyakorlatilag a közösségeiket sokszor tőlük abszolút idegen kultúra hatásaitól 
próbálják hosszú távon megóvni, vagy azt az utat választják, ami egy sokkal heterogénabb 
társadalom kialakulásához vezethet, amelyre Nyugat-Európa – főleg a korábbi jeles afrikai 
gyarmattartók esetében – jó példa a szemük előtt. Véleménye szerint nem ezt az utat kellene 
járniuk.  
Úgy véli, próbált a felmerült kérdésekre választ adni. A komoly fenyegetést jelentő tömeges 
betelepítést illetően megjegyzi, a határozati javaslatban sem az szerepel, hogy már megjelent 
náluk, de el kell kerülni, hogy az itt valóban realizálódjon.  
 
Varga Zita képviselő szintén úgy gondolja, az emberek többsége nem támogatja az illegális 
bevándorlást, és semmilyen szervezetet sem, ami azt elősegíti. Nyilvánvaló, hogy nap, mint 
nap a médiában rengeteget hallanak az illegális bevándorlásról, s talán már egy kicsit többet is 
a kelleténél. Mégis úgy gondolja, ezt nem szabad félvállról venniük, mert a veszély létezik, 
valós és nem kicsi. Miután képviselőtársa a Soros-tervvel kapcsolatban elmondta, hogy azt 
nem látta, nem olvasta, ezért megjegyzi, neki is vannak a jövővel kapcsolatban tervei, amit 
nem biztos, hogy papírra vet, de attól még léteznek.  
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Vörös Kálmán képviselő kifejti, a Soros-szervezetek egy népesség-cserén dolgoznak. 
Migránsokat szeretnének látni Magyarországon a magyar emberek helyett. Gyakorlatilag egy 
bevándorló országgá akarják tenni az országot, ahol jó eséllyel a magyar embereket megtűrik. 
Amennyiben nem állítják meg a Soros-tervet, akkor ez vár Magyarországra. Ezt nem engedik, 
magyar Magyarországot akarnak, s ezért is nagyon fontos a „Stop Soros” törvénycsomag. 
Hozzáteszi, a FIDESZ semmilyen migránspárti jelentést nem szavazott meg. A FIDESZ 
európai parlamenti delegációja a nők elleni erőszakot elítéli, és a női esélyegyenlőséget 
támogató parlamenti jelentést szavazta meg. A FIDESZ következetesen elítéli a nők elleni 
erőszakot és támogatja a nők esélyegyenlőségét, ahogyan következetesen elutasítják például a 
kötelező betelepítési kvótát, és támogatják azt, hogy Magyarország fennmaradhasson 
Magyarországnak. Szeretnék, ha ezt megélhetnék a gyerekeik, az unokáik, és Zirc továbbra is 
ugyanolyan nyugodt és biztonságos település lenne, mint most.  
 
Dr. Kovács László képviselő nem kívánja a vitát szaporítani, de az imént elhangzott, hogy 
talán kicsit túl sok is, amit a médiában lehet hallani. Éppen ezért úgy gondolja, egy teljesen 
felfújt, figyelemelterelő dologról van szó. A képviselőtársa által elmondottakról úgy véli, 
demagógia. Hangsúlyozza, Magyarországon a nők elleni erőszakot a magyar emberek követik 
el legnagyobb számban. Véleménye szerint százalékosan kifejezhetetlen az, hogy hány 
külföldi követ el Magyarországon nők elleni erőszakot arányítva ahhoz, amennyit a magyar 
férfiak követnek el magyar nők ellen. Tehát, bűncselekmény és egyéb van bőségesen az 
országban, de azt saját maguk követik el, nem a külföldiek.  
Miután a választási kampány időszakában vannak, ezért úgy gondolja, ez az egész témakör 
teljesen másról szól, mint amilyennek próbálják beállítani.  
 
Vörös Kálmán képviselő szerint Magyarországon egyelőre azért beszélhetnek magyar 
problémáról, mert van egy védvonaluk, amin keresztül nem engedték be a migránsokat, s csak 
azok jöhetnek, akik hivatalos papírokat adnak be, és menekültként státuszba veszik őket. Meg 
lehet nézni a nyugati országokat, ahol egyre több a probléma, és most már azt is megírják, 
amit eddig a sajtó eltagadott. Egyre több az erőszaktól a bűncselekményekig minden.   
 
Lingl Zoltán képviselő a maga részéről az illegális, illetve ellenőrizetlen bevándorlásnak 
minden formáját elutasítja. Ugyanakkor úgy gondolja, az, ami ebben az előterjesztésben 
szerepel, és amit sugall, bizonyos fokú démonkergetés. A mögé tett „körítés” számára nem 
tetszik. Ajánlja mindenki figyelmébe Noam Chomsky, az MIT professzora 20 évvel ezelőtt 
leírt, 10 pontban összefoglalt gondolatait, ugyanis egy az egyben ez a kommunikációs 
stratégia köszön most vissza. Hangsúlyozza, nem támogatja az illegális bevándorlást, és azt 
sem, hogy ellenőrizetlenül bárki jöjjön az országba, viszont véleménye szerint ez az 
előterjesztés nem arról szól, amit leírtak benne. Maximálisan tiszteletben tartja mindenki 
véleményét, nem kíván rajta vitatkozni.  
 
Kasper Ágota képviselő tökéletesen egyetért és tud azonosulni Lingl Zoltán képviselőtársa 
véleményével. Az elhangzottak kapcsán megjegyzi, magyarokról, Magyarországról, 
bevándorlókról, bejövetelről és egyebekről beszélnek, ezért alapjában véve mindenki, aki 
zircinek vallja magát és valamilyen szinten rendelkezik zirci ősökkel, gondoljon bele, honnan 
települtek ide az ősei. Annak idején itt egy pusztaság volt, s valahol a Dunán ereszkedtek 
lefelé azok a ladikok, dereglyék, amik idehozták a jónépet.  
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Ottó Péter polgármester véleménye szerint a párhuzam nem szerencsés. Úgy gondolja, az 
őseik is egy európai kultúrkörből érkező emberek voltak, akiknek a gondolkodása nem állt 
nagyon messze az itt élő emberekétől.  
Ezek olyan kérdések, melyekben határozott álláspontot kell képviselniük. Nem valami ellen, 
hanem valamiért. Gyakorlatilag azért, hogy meg tudják őrizni, amit az őseik felépítettek 
évszázadokon keresztül ebben az országban, Európában. Úgy gondolja, nekik elsősorban 
Magyarországért, a helyi közösségekért van felelősségük. Tiszteletben tartja képviselőtársai 
véleményét, gondolataikat, és attól vezérelve, hogy próbáljanak – véleménye szerint – ebben a 
fontos témában a nagypolitikától mentesen valamilyen konszenzusos megoldásra jutni, ezért 
van egy módosított határozati javaslata, amelynek alapja a 2016 októberében megtartott 
népszavazás, amikor a zirci választópolgárok 48,06 %-os részvételt tanúsítottak. Megjegyzi, 
ugyanakkor a 2014. évi önkormányzati választásoknál ez a részvételi arány csak 41,6 %-os 
volt, tehát, a képviselő-testület regnálása nem áll olyan erős társadalmi megbízatással, mint 
ahogyan a népszavazás során kifejezett álláspont volt, ahol a résztvevő zirci választók 98,43 
%-a nemmel szavazott az alábbi kérdésre: 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem 
magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” 
Ismerteti az alábbi módosított határozati javaslatot: 
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 2-án megtartott 
népszavazáson véleményt nyilvánító zirci polgárok több mint 98 %-ának szavazatával 
összhangban kinyilvánítja, hogy nem akarja azt, hogy az Európai Unió az Országgyűlés 
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő 
kötelező betelepítését, ezért elutasítja a tervezett, felső korlát nélküli kötelező betelepítési 
kvótát. Fontosnak tartja Magyarország védelmét az illegális bevándorlással szemben.  
Felelős: Ottó Péter polgármester, határidő: azonnal” 
 
Dr. Kovács László képviselő kérdezi, hányan vettek részt ezen a népszavazáson? 
 
Ottó Péter polgármester válasza, hogy 48,06 % volt a zirci választópolgárok arányában a 
részvétel.  
 
Nemes István képviselő véleménye szerint miután nemcsak Zircet, hanem az egész országot 
érintő kérdésről van szó, ezért név szerinti szavazást kér a határozati javaslattal kapcsolatban.  
 
Ottó Péter polgármester csatlakozik képviselőtársához, ugyancsak név szerinti szavazást kér. 
 
 
Varga Zita képviselő és Vörös Kálmán képviselő szintén kérik a név szerinti szavazást.  
 
 
Lingl Zoltán képviselő a polgármester úr által ismertetett határozati javaslatban egy kicsit 
még mindig érzi azt, amit az imént elmondott. Már csak azért is, mert beszélnek a kötelezően 
betelepítendő emberekről, beszélnek kötelezően lefolytatandó befogadási eljárásokról. A kettő 
nem ugyanaz, de erről nem szeretne vitatkozni. Ezért polgármester úr határozati javaslatához 
képest javasolja az alábbi módosított határozati javaslat elfogadását: 
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az illegális, ellenőrizetlen bevándorlás 
minden formáját elutasítja.” 
Véleménye szerint ebben minden benne van, mindenféle, az általa kifogásolt körítés nélkül.  
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Ottó Péter polgármester véleménye szerint az általa ismertetett határozati javaslat átfogóbb, 
mert gyakorlatilag nemcsak arról szól a történet, hogy az illegális bevándorlás nem 
támogatott. A hatályos jogszabályok értelmében egyébként sehol sem támogatott. Az más 
kérdés, hogy ennek érvényt szereznek, de 2015-2016-ban nem lehetett érvényt szerezni neki. 
Ez a határozati javaslat arról is szól, hogyha esetleg újabb bevándorlási hullám indul meg, 
akkor ne lehessen egy brüsszeli döntéssel az Európai Unió tagállamai között egy automatikus 
elosztási rendszert kialakítani, mert így szintén az lehetne az eredménye, hogy ellenőrizetlenül 
érkezhetnének tömegek adott esetben Magyarországra is, és elsősorban azon országokba, ahol 
kevésbé jelent meg eddig a bevándorlásnak ez a formája.  
 
Dr. Kovács László képviselő felveti, akkor legyen inkább az a határozati javaslat, vagy 
támogassák azt, hogy lépjenek ki az Európai Unióból. Miután tagjai az uniónak, s amíg 
elfogadják mindazt, amit ideadnak, akkor a kötelezettségekből is ugyanúgy ki kell venni a 
részüket. Tehát, ha az unió hoz egy olyan döntést, hogy a tagállamoknak némi kötelezettségük 
van, akkor addig, amíg tagjai az uniónak, rájuk is érvényes. Ez nem illegális betelepítés és 
betelepülés, nyilván a legális formája. Véleménye szerint az illegálisról nincs mit beszélni, 
mert az törvénysértő. Tudomása szerint az illegális határátlépés bűncselekmény. Ez olyan, 
mintha most arról próbálnának szavazni, hogy a köztörvényes bűnözőket elítélik. Az hatósági 
feladat, s nem önkormányzati képviselő-testületi döntés.  
 
Ottó Péter polgármester megjegyzi, az egy állásfoglalás, amit megfogalmazott. Az imént 
elhangzottakkal kapcsolatban kifejti, az unió rendelkezései természetesen mindenkire 
vonatkoznak. Magyarország nemcsak támogatást és forrásokat kap az uniótól, mert befizetők 
is. Azzal, hogy ebbe a közösségbe beléptek a saját piacaikat is megnyitották az unió előtt az 
unió alapelveit és szerződéseit elfogadva. Ez egy olyan kérdés, ami nem került nyugvópontra 
az unióban, és úgy véli, mindenkinek szüksége van a munícióra ahhoz, hogy az álláspontját 
minél hatékonyabban tudja képviselni. Ezért fordultak Magyarország önkormányzataihoz 
ezzel a határozati javaslattal.   
 
Lingl Zoltán képviselő továbbra is fenntartja javaslatát, mert úgy gondolja, összhangban van 
azzal, amit polgármester úr ismertetett, mivel azt mondta, az illegális, ellenőrizetlen 
bevándorlás minden formáját elutasítja és mentes mindenféle egyéb felhangtól.  
 
Ottó Péter polgármester jelzi, az általa ismertetett határozati javaslatot kiegészítő határozati 
javaslatként kívánja szavazásra feltenni. Miután Lingl Zoltán képviselőnek van egy módosító 
határozati javaslata, ezért arról is szavaznak, s annak elfogadásától vagy elutasításától 
függetlenül ott van még egy határozati javaslat az előterjesztésben.  
 
Lingl Zoltán képviselő ismételten megfogalmazza az általa javasolt alábbi határozati 
javaslatot: 
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az illegális, ellenőrizetlen bevándorlás 
minden formáját elutasítja.   Felelős: Ottó Péter polgármester, határidő: azonnal” 
 
 
Ezt követően Sümegi Attila jegyző a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján a Zirc Városi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.) önkormányzati 
rendelet 32. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint lebonyolítja a név szerinti szavazást, 
amely alapján a képviselő-testület tagjai Lingl Zoltán képviselő által megfogalmazott 
határozati javaslattal kapcsolatban az alábbi szavazatot adták: 
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Dr. Horváth Sándor igen, Kasper Ágota igen, Dr. Kovács László igen, Lingl Zoltán igen, 
Nemes István igen, Ottó Péter igen, Varga Zita igen, Vörös Kálmán igen 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

15/2018.(I.25.) határozata 
          
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az illegális, ellenőrizetlen bevándorlás minden 
formáját elutasítja. 
 
Felelős: Ottó Péter polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
A fentieket hitelesítem: 
 
 
 
                                                                                                        Sümegi Attila 
                                                                                                               jegyző 
 
 
 
 
Ottó Péter polgármester ismerteti az általa megfogalmazott alábbi határozati javaslatot: 
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 2-án megtartott 
népszavazáson véleményt nyilvánító zirci polgárok több mint 98 %-ának szavazatával 
összhangban kinyilvánítja, hogy nem akarja azt, hogy az Európai Unió az Országgyűlés 
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő 
kötelező betelepítését, ezért elutasítja a tervezett, felső korlát nélküli kötelező betelepítési 
kvótát. Fontosnak tartja Magyarország védelmét az illegális bevándorlással szemben.  
Felelős: Ottó Péter polgármester, határidő: azonnal” 
 
Ezt követően Sümegi Attila jegyző a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározottak alapján a Zirc Városi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.) önkormányzati 
rendelet 32. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint lebonyolítja a név szerinti szavazást, 
amely alapján a képviselő-testület tagjai Ottó Péter polgármester által megfogalmazott 
határozati javaslattal kapcsolatban az alábbi szavazatot adták: 
 
 
Dr. Horváth Sándor nem, Kasper Ágota nem, Dr. Kovács László nem, Lingl Zoltán nem, 
Nemes István igen, Ottó Péter igen, Varga Zita igen, Vörös Kálmán igen 
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Sümegi Attila jegyző megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 nem 
szavazattal nem fogadta el a határozati javaslatot. 
 
 
 
A fentieket hitelesítem: 
 
 
 
                                                                                                        Sümegi Attila 
                                                                                                               jegyző 
 
 
 
 
16./ Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás  2017. évi beszámolója 
 
      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 beszámoló tudomásulvételét.  
 
 
Kérdés 
 
Kasper Ágota képviselő utal arra, hogy a beszámolóban a tervek között hulladékudvar 
létesítése is szerepel Veszprém, Zirc és Ajka területén. Kérdezi, az ott megjelölt 2 darabot 
hogyan kell érteni? 
 
Ottó Péter polgármester válasza, hogy 4 db hulladékudvar létesül, melyből Ajkán lesz 2 db. 
 
Kasper Ágota képviselő elmondja, a beszámoló szerint a koncessziós megállapodásoknak 
megfelelően nem tudták a kötelezettségeiket teljesíteni 2015-2016-2017. évben.  
Kérdezi, ez hogyan állhatott elő? 
Ottó Péter polgármester válasza szerint ez úgy állhatott elő, hogy a hulladékszállítási 
közszolgáltatás díjainak meghatározása gyakorlatilag kikerült a társulás kezéből 2014. év 
környékén. A beruházás megvalósítása során a költséghatékonysági elemzések kapcsán 
megállapításra került a minimális hulladékszállítási díj. Zirc esetében ez azt jelentette, hogy a 
királyszentistváni lerakó beüzemelését követően a jelenlegi díjhoz képest – ha jól emlékszik – 
közel a duplája volt egy viszonylag rövid időtartamra a hulladékszállítás díja és költsége. A 
rezsicsökkentésről szóló döntés értelmében viszont egy korábbi időszak hulladékszállítási 
díjának a 10 %-kal csökkentett díját lehetett érvényesíteni. Ennek következtében jelentősen 
csökkent a díj. Ez a közszolgáltatónál bevétel-kiesést jelentett, aminek következtében a 
kötelezettségeit csak részben tudta teljesíteni.  
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Kasper Ágota képviselő megjegyzi, korábban már beszéltek arról, hogy eltűntek konténerek, 
amiknek azért volt jelentősége. Példaként említi a könyvtár épülete mellé kihelyezett 
konténert. Nyilván a hulladékot elhelyezik valahova ezután is, csak kérdés, hogy hova és 
hogyan. Kérdezi, sikerült-e a közszolgáltatóval erre valamilyen megoldást találni?  
Kitér arra, hogy változatlanul problémát jelent a Penny Market áruház parkolójának helyzete, 
ugyanis ott hihetetlen állapotokat lehet tapasztalni. Tudomása szerint a környéken működik 
térfigyelő kamera. 
 
Ottó Péter polgármester közbeveti, hogy a Reguly Antal Múzeum épületénél van kamera. 
 
Kasper Ágota képviselő kérdezi, azzal nem lehet megfigyelni az áruház parkolóját? 
 
Ottó Péter polgármester elmondja, a közszolgáltatásban résztvevő korábbi alvállalkozóval és a 
közszolgáltató képviselőjével beszéltek erről a kérdésről. Össztársulási szinten egységesen 
akarják kezelni a szelektív hulladékgyűjtő edények rendszerét. Osztályvezető urat kérdezi, 
meddig marad változatlan a szelektív hulladékgyűjtés rendszere? 
 
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy áprilisig, mivel akkor jár le a hathónapos felmondási 
időszak, ami a beszámolóban is szerepel. Addig nem terveznek változást a mostani 
rendszerben.  
 
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, tudomása szerint a hulladékgyűjtő edények az 
alvállalkozó tulajdonában voltak; megállapodás jött létre a szolgáltató és az alvállalkozó 
között. A szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatban a társulásnak arra van 
kötelezettsége, hogy a nyolc szigetet a projekt fenntartási időtartama alatt fenntartsa Zircen. 
Azt megelőzően is – ha jól emlékszik – 20-22 sziget került a korábbi közszolgáltatóval 
együttműködésben kihelyezésre. Ebből volt, amit még az IONX Kft. szedett be.  
 
Kaszás Béla osztályvezető megjegyzi, ügyvezető úr azt mondta, a jelenleg kint lévő 
edényzetet ürítik úgy, ahogy eddig, és áprilisig nem tervezik újabb edények kihelyezését, 
illetve a kint lévőkből nem kívánnak elvenni.  
 
Ottó Péter polgármester jelzi, a kérésük az volt, hogy a korábbi állapothoz képest maradjon 
minden változatlanul. Azt is kérdezték tőlük – a képviselő-testület álláspontját ismertetve –, 
hogy plusz megrendelt szolgáltatásként tudják-e biztosítani az összes sziget kinn maradását? 
Remélhetőleg ezzel kapcsolatban is választ fognak kapni.  
Elképzelhető, hogyha az önkormányzat pluszban forrást biztosít, akkor lehet majd a jövőben 
is huszonvalahány sziget a városban.  
A véleménye továbbra is az, hogy ezek a szigetek több helyen több problémát jelentenek, 
mint amennyit megoldanak. A szelektív hulladékgyűjtés rendszere házhoz menő módon 
kialakításra került, s mindenki, aki igényt tartott rá, hozzá tudott jutni a sárga, illetve a kék 
színű kukákhoz. Az üvegek tekintetében – ami sokkal kisebb mennyiséget jelent – a 
gyűjtőszigeteket mindenképpen meg kell tartani.  
 
Kasper Ágota képviselő ismételten érdeklődik a Penny Market áruház parkolója felől.  
 
Kaszás Béla osztályvezető elmondja, a kamera működik, a felvételeket nézték, de olyan 
felvételt nem találtak, ami alapján tetten értek volna valakit.  
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás  
2017. évi beszámolóját tudomásul veszi.  
 
 
 
17./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről  
 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
 
Kérdés 
 
Kasper Ágota képviselő utal arra, miszerint a gyalogátkelőhelyek sárga zászlókkal történő 
biztonságosabbá tétele érdekében elindított civil kezdeményezés résztvevőivel folytatott 
megbeszélést a polgármester. Kérdezi, mi az a sárga zászlós kijelölés? 
 
Ottó Péter polgármester tudomása szerint Gödöllőn indult egy kezdeményezés, melynek az a 
célja, hogy a gyalogátkelőhely két oldalán, egy oszlopon elhelyezett dobozban van 10-10 db 
nyeles sárga zászló. A gyalogos a gépjárművezetők számára egyértelművé tudja tenni vele a 
szándékát, hogy szeretne átmenni az úton. Úgy gondolja, ilyen szempontból ez a zászlós 
megoldás mindenféleképpen a két közlekedő fél közötti kommunikációt segíti elő. Ennek 
kísérleti jelleggel történő bevezetésének nincs akadálya. A megyei közútkezelő igazgatójával 
beszélt erről, s ők ebben nem látnak problémát. Emlékezete szerint február 5. napjára tervezik, 
hogy a cukrászda melletti gyalogátkelőhely mindkét oldalán a zászlók kihelyezésre kerülnek.  
 
Lingl Zoltán képviselő megjegyzi, tegnap az egyik hírportálon említésre került Zirc, mint a 
sárga zászlós kezdeményezés támogatója.  
 
Kasper Ágota képviselő érdeklődik a szállásadókkal folytatott, a város turisztikai fejlesztése 
érdekében kezdeményezett megbeszélésről.  
 
Ottó Péter polgármester elmondja, a megbeszélésen négy szálláshely képviseletében voltak 
jelen, illetve elnök úr a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság részéről, a 
turisztikai referens, és jómaga.   
 
Kasper Ágota képviselő szerint nyilván volt olyan, akinek egyéb irányú elfoglaltsága volt. 
 
Ottó Péter polgármester megjegyzi, több ilyen jelzés érkezett a turisztikai referenshez, de a 
többség nem reagált semmit sem.  
 
Kasper Ágota képviselő hangsúlyozza, Zircen 19 szállásadó van. Tehát, bizonyos értelemben 
próbálkozhat az önkormányzat, ha nem tapasztal a másik oldal felől érdeklődést, pozitív 
hozzáállást, s nem beszélve a turisztikával kapcsolatos anyag véleményezéséről. 
 
Ottó Péter polgármester említi, a turisztikai akcióterv szintén kiküldésre került mindenki 
számára javaslatokat, véleményt kérve, de nem érkezett rá különösebb észrevétel.  
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt 
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 
18./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
 
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.  
 
 
 
19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről 
 
       Előadó: Ottó Péter polgármester 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.  
 
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott 
hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 
20./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről 
 
       Előadó: Sümegi Attila jegyző 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.  
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.  
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott 
hatáskörben hozott jegyzői döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
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21./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 
 
       Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök 
                    Vörös Kálmán bizottsági elnök 
 
 
Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tájékoztatót tárgyalásra alkalmasnak tartja.  
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a tájékoztató 
tudomásulvételét. 
Emberi Kapcsolatok Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.  
 
 
Kérdés nem hangzik el. 
 
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott 
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 
 
Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 43 perckor berekeszti. 
 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 
 
                                Ottó Péter                                                         Sümegi Attila 
                               polgármester                                                             jegyző 


