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„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” 
/gróf Széchenyi István/ 
 
Tisztelt Zirci Polgárok! 
1970-ben születtem Zircen, itt jártam általános iskolába, majd a helyi 
gimnáziumban érettségiztem. Felsőfokú iskolai tanulmányaim 
eredményeként autógépész üzemmérnök, műszaki tanár diplomával 
rendelkezem. Nős vagyok, három gyermek büszke édesapja. A zirci 

közéletnek 1993 óta vagyok részese, 12 évig dolgoztam a helyi televíziónál intézményvezetőként. 
Szinte minden képviselő-testületi ülésen jelen voltam, „nagy élményt” jelentett a gyakran éjszakába 
nyúló ülések felvételéből szerkesztett műsor összeállítása. Ugyanakkor, sokat tanultam belőle, 
megismertem az önkormányzati igazgatás sokrétű feladatait, a város aktuális problémáit, azok 
megoldásait, a fenntartott intézményrendszert, képviselők, polgármesterek gondolkodását. A stúdiónál 
közreműködő önkéntes kollégáknak köszönhetően „fertőződtem meg” a közösségért feltétel nélküli 
tenni akarás szándékával, tapasztaltam meg az önzetlen, közös munkáink semmihez nem hasonlítható 
örömét. Éveken keresztül szerveztük és bonyolítottuk le barátaimmal a Pince Bulik rendezvényeit, tagja 
voltam az „A BULI” szervezői csapatának. A könnyedebbnek tűnő műfajok mellett, nagy érdeklődéssel 
fordultam településünk múltjának levéltári és helytörténeti kutatásokra alapozott megismerése, majd 
a „Zirc anno…” című sorozat elkészítésével annak szélesebb körű megismertetése felé is.  
Zivi2003.09.pdf (2. oldal) 
Az élővizek szeretete, a horgászat szenvedélye motivált, hogy a Zirci Sporthorgász Egyesület tagjaként, 
majd titkáraként egyik kezdeményezője, alakítója és közreműködője legyek egy négyéves, az egyesület 
tagjai által közösen elvégzett, több ezer órás társadalmi munkával járó alkotófolyamatnak, a Szarvas-tó 
megépítésének. Zivi2003.07.pdf  (4. oldal) 
A Stúdió KB után, a közlekedési hatóság vizsgabiztosaként dolgoztam, majd az Önök megtisztelő 
bizalma által 2006-tól polgármesterként igyekszem a várost szolgálni, nem látványos kirakatpolitikát 
folytatva, hanem az érdemi munkára fókuszálva, abban a maximumra törekedve. Közigazgatási 
alapvizsgával rendelkezem, nevem ott szerepel a TÖOSZ és Budapesti Corvinus Egyetem, Polgármester 
Akadémiája első végzős hallgatói között, munkámat több magas rangú kitüntetéssel ismerték már el. 
Az önkormányzati feladatok egy részét a térség településeivel közösen társulási formákban látjuk el, a 
polgármesterek bizalmából a társulási tanácsok elnöki feladatait is ellátom. Arra törekszem, hogy a 
város és térsége ne csak infrastruktúra ellátottság szempontjából, hanem mint közösség is fejlődjön.  
 
Azért dolgozom mind a mai napig, - amiért évtizedek óta civilként is - hogy a város polgárai ne csak 
lakhelyüknek, hanem egyre komfortosabb otthonuknak is tartsák Zircet. Ez határozta meg a mögöttünk 
hagyott öt évet is. Kepviselo-testulet_2014-2019-es_valasztasi_ciklusban_folytatott_munkajarol.pdf 
 
Célom, hogy kedves városunkban, - ahol szinte mindenki ismeri a másikat – megtaláljuk az 
együttműködést mindazokkal, akik, kölcsönösen tiszteletben tartva egymás gondolkodását, a város 
érdekében, fejlődését szolgálóan szeretnének tevékenykedni.  
 
Kérem, támogassanak szavazatukkal, hogy folytathassuk, „Közösen, tovább Zircért!”  

 
Tisztelettel: Ottó Péter 
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