
ZIRC VÁROS POLGÁRMESTERE 

8420 Zirc, Március 15. tér 1. 

 

Szám: 7/2016. 

 

 

 

M E G H Í V Ó 

 

 

Zirc  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  ülését    2016.  április  28-án  

(csütörtök) 18,00 órára összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom. 

Amennyiben a képviselő-testület által megállapított napirendi pontok megtárgyalása e napon 

nem fejeződik be, akkor az ülés folytatása az SZMSZ 24. § (6) bekezdése alapján 2016. május 

3-án (kedd) 18,00 órakor lesz. 

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT: 

 

I. Önkormányzati rendeletek alkotása   

1./ A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

      Előadó: Ottó Péter polgármester 

 

2./ Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló 8/2015.(III.10.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

      Előadó: Ottó Péter polgármester 

 

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek 

3./ Beszámoló a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2015. évi munkájáról 

     Előadó: Ottó Péter polgármester 

 

4./ Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2015. évi tevékenységéről  

     Előadó: Tóth Gábor r. őrnagy őrsparancsnok 

 

5./ Beszámoló a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről 

     Előadó: Szelthoffer Ferenc parancsnok 

 

6./ A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a 

megvalósult programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról 

      Előadó: Bieberné Réz Ágnes igazgató 

                   Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató 

 

7./ Beszámoló a 2015. évi adóztatási tevékenységről 

      Előadó: Sümegi Attila jegyző 

 

 

http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/0_1Bizulidpont.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/01intterdij.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/01intterdij.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/01intterdij.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/02tamrend.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/02tamrend.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/03omszkdrment.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/04rendbesz.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/05zotbesz.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/06kultbesz.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/06kultbesz.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/07beszado.pdf
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8./ Beszámoló – átfogó értékelés – Zirc városban 2015. évben végzett gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

      Előadó: Sümegi Attila jegyző 

 

9./ Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft-vel kapcsolatos 

döntések meghozatala 

      Előadó: Ottó Péter polgármester 

 

10./ Zirc város integrált településfejlesztési stratégia pontosításának, kiegészítésének 

elhatározása 

      Előadó: Ottó Péter polgármester 

 

11./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és 

szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet módosításának 

elhatározása 

      Előadó: Ottó Péter polgármester 

 

12./ Önkormányzati Nyári Napközis Tábor szervezése 

       Előadó: Ottó Péter polgármester 

 

13./ Zirc-Akli települési szennyvízkezelési program előzetes véleményezése  

       Előadó: Ottó Péter polgármester 

 

14./ Zirc város egyes belterületi utcáiban lévő csapadékvíz elvezető árkok, átereszek építési és 

felújítási munkái    

      Előadó: Ottó Péter polgármester 

 

15./ Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola „F” épület konyha 

melegvíz ellátás bővítése és új mosogató kialakítása 

      Előadó: Ottó Péter polgármester 

 

16./ Szálláshely-szolgáltatók támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala 

       Előadó: Horváth László gazdasági tanácsnok 

 

17./ Csiki Róbert lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

szóló döntés meghozatala (zárt ülésre javasolt) 

      Előadó: Ottó Péter polgármester 

 

18./ Egyéb ügyek (A testületi anyag kiküldésekor még nem ismert, de a fontosságukra 

tekintettel a testületi ülésen megtárgyalandó napirendi pontok) 

 

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók) 

19./ Tájékoztató Zirc város pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól 2015. 

évben 

         Előadó: Sümegi Attila jegyző 

 

20./ Tájékoztató a Települési Értéktár helyzetéről 

       Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök 

 

21./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről  

       Előadó: Ottó Péter polgármester 

http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/08Gyermekvedbesz.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/08Gyermekvedbesz.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/09tdm.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/09tdm.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/10its.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/10its.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/11heszmod.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/11heszmod.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/11heszmod.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/12nyarinapktabor.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/13aklitszp.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/14arkokateresz.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/14arkokateresz.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/15regkonyhagaz.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/15regkonyhagaz.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/16turpalykiir.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/19Tajpenztermellat.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/19Tajpenztermellat.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/20telerttartaj.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/21elmultidosz0304.pdf
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22./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

       Előadó: Ottó Péter polgármester 

 

23./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről 

       Előadó: Sümegi Attila jegyző 

                  

24./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről 

        Előadó: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök 

                     Vörös Kálmán bizottsági elnök 

 

 

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az ülésen szíveskedjenek részt venni. 

Esetleges távolmaradásukat a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán jelezzék. 

 

 

Z i r c, 2016. április 20. 

 

 

 

 

 

                                                                                                Ottó Péter  

                                                                                              polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/22lejhathat.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/23atrhatjegyzo.pdf
http://www.zirc.hu/tesany/160428/anyag/24atrhatbizottsagok.pdf
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Zárt ülésen tárgyalandó napirendi ponthoz minősített többségű szavazást 

igénylő határozati javaslat: 
 

 

 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

……../2016.(…..) határozata 

 

„Csiki Róbert lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről szóló döntés meghozatala”  

napirendi pont 

 zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 

„Csiki Róbert lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről szóló döntés meghozatala” című napirendi pontot zárt ülés keretében 

tárgyalja, mivel nyilvános tárgyalása konkrét vagyontárgyat érint és az adott vagyontárgy jogi 

helyzetét közvetlenül befolyásolja, illetve a döntés indokainak és részleteinek nyilvánosságra 

kerülése más érdekeit sértené (Csiki Róbert és családja). 

 

Felelős: Ottó Péter polgármester 

Határidő: azonnal  
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Melléklet a 2016. április 28-i képviselő-testületi ülés meghívójához 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat 17. § (6) bekezdése  szerint a 

képviselő-testület részére írásban tájékoztatást kell adni  arról, hogy a munkatervben jelzett 

napirendi pontok közül melyek és miért maradtak ki az ülés napirendjéről. Az aktuális üléssel 

kapcsolatosan az alábbi tájékoztatót adom: 

 

A képviselő-testület 2016. I. félévi munkaterve 2016. április 28-ai ülésének napirendjei között 

szerepel  „Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtása” című napirend. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint: 

 

„A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási 

rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé 

úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de 

legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 

zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be 

kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves 

költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.” 

 

A beszámoló készítésének „technikai részéhez tartozó” Magyar Államkincstár beszámolóhoz 

tartozó rendszerében a jóváhagyási eljárás folyamatban van.  

 

A fentiek alapján javasolom, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselő-testület 2016. májusi 26-ai ülésen tárgyalja. 

 

Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 

 

 

Zirc, 2016. április 18. 

 

 

               Ottó Péter 

              polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

Melléklet a 2016. április 28-i képviselő-testületi ülés meghívójához 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat 17. § (6) bekezdése  szerint a 

képviselő-testület részére írásban tájékoztatást kell adni  arról, hogy a munkatervben jelzett 

napirendi pontok közül melyek és miért maradtak ki az ülés napirendjéről. Az aktuális üléssel 

kapcsolatosan az alábbi tájékoztatót adom: 

 

A képviselő-testület 2016. I. félévi munkaterve 2016. április 28-ai ülésének napirendjei között 

szerepel  „Zirc Város Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójának felülvizsgálta” című 

napirend. 

 

A képviselő-testület a 4/2015.(I.29.) határozatának 1. pontjában – a határozat kivonat  

mellékelve - felkérte a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 

intézményt, hogy a Zirc város ifjúsága körében lefolytatandó felméréshez a kérdőívet állítsa 

össze az Emberi Kapcsolatok Bizottságának véleményének kikérése mellett. 

 

A 2015. december 10-i képviselő-testületi ülés anyagához készített „Lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról” szóló jelentésben tájékoztattam a képviselő-testületet az 

alábbiakról:  

 

Az Emberi Kapcsolatok Bizottság 2015. november 11-i ülésén foglalkozott az előterjesztés 

előkészítésével. A koncepció felülvizsgálatának alapját képező kérdőív összeállításával 

kapcsolatban további egyeztetések szükségesek, s azt követően lehet a kérdőíveket az 

érintettek részére eljuttatni.  

 

A bizottság javasolta, hogy a „Zirc Város Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójának 

felülvizsgálata” című előterjesztés a képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének áprilisi 

ülésén kerüljön napirendre.   

 

Az érintettek közötti további egyeztetések alapján a kérdőív végleges összeállításra még nem 

került sor. A kérdőív hiánya miatt a határozat 2. pontjában nevesített felmérés elvégzése sem 

történt meg, így  „Zirc Város Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójának” felülvizsgálata 

későbbi időpontra, várhatóan 2016. év végére tolódik ki. 

 

Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 

 

Zirc, 2016. április 18. 

 

 

               Ottó Péter 

              polgármester 
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ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

8420 Zirc, Március 15. tér 1. 

 

 

 

 

K I V O N A T 

 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 

2015. január 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

4/2015.(I.29.) határozata 

 

1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Békefi Antal Városi Könyvtár, 

Művelődési Ház és Stúdió KB intézményt, hogy a Zirc város ifjúsága körében 

lefolytatandó felméréshez a kérdőívet állítsa össze az Emberi Kapcsolatok Bizottságának 

véleményének kikérése mellett. 

2./ Zirc Városi Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a Békefi Antal Városi Könyvtár, 

Művelődési Ház és Stúdió KB intézményt, hogy a Zirc város ifjúsága körében 

lefolytatandó felmérést végezze el az 1./ pontban megjelölt kérdőív összeállítását 

követően. 

3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Békefi Antal Városi Könyvtár, 

Művelődési Ház és Stúdió KB intézményt, hogy a Zirc város ifjúsága körében végzett 

felmérést követően a „Zirc Város Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójának” 

felülvizsgálatát készítse el. 

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

Város Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciójának” felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 

terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: 1./ - 3./ pont esetében: Bieberné Réz Ágnes igazgató 

              4./ pont esetében: Ottó Péter polgármester 

Határidő: 1./ pont esetében: 2015. március 31. 

                2./ pont esetében: 2015. május 31. 

                3./ pont esetében: 2015. november 30. 

                4./ pont esetében: a képviselő-testület rendes december havi ülésének napja 

 

 

K.m.f 

 

 

                              Ottó Péter sk.                                                   Sümegi Attila sk.  

                              polgármester                                                             jegyző           

                                                           

   A kivonat hiteléül: 

 

     Waller Józsefné 

önkormányzati referens 


