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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2007. április 23-án 17,00 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Dr. Czuppon Károly alpolgármester,
Baranyai József, Holl András, Horváth László, Kasper Ágota, Kovárczi Attila, Lingl Zoltán,
Nagy Tamás, Pék László, Ulrich Krisztián, Dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán (13 fő)
- távolmaradását előre jelezte:
- meghívottak:

Gartner József képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Várszegi Bernadett osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Kapitány Judit Gyámhivatal vezetője,
Encz Ilona ifjúsági, civil, oktatási és művelődési referens,
Szirbek Tiborné egészségügyi referens,
Findeisz János díszpolgár,
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár,
Hajba Zsolt őrsparancsnok,
Wittmann Endre bizottsági tag,
Gáberné Szellem Éva könyvvizsgáló,
Wohlfart Zsuzsanna iskolaigazgató,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Kovács Dezső igazgató,
Kovárcziné Sárfi Andrea GAESZ megbízott vezetője,
Schreindorfer Károly ügyvezető,
Hellebrandt Ferenc VeszprémBer Zrt. vezérigazgatója,
Tóth Krisztina VeszprémBer Zrt. munkatársa,

- a sajtó képviseletében: Ármás János (NAPLÓ),
valamint megjelent még a lakosság köréből mintegy 5 fő.
Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
14 tagja közül jelen van 13 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd indítványozza, hogy
„Egyéb ügyek” keretében a képviselő-testület tárgyalja meg az alábbi napirendi pontokat:
- „ Zirc oktatási intézmények felújításával és bővítésével kapcsolatos építési engedélyezési
tervdokumentáció elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bírálata;
- Zirc város területén 2007. évi víz- szennyvízhálózat fejlesztési terve;
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- a IX. Bakonyi Betyárnapok megrendezéséhez a Veszprém Megye Kultúrájáért
Közalapítvány által „rendezvények” címén kiírt pályázat benyújtása.
Javasolja, hogy a 3./ napirendi pontot – a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet felülvizsgálata - a mai
ülésen ne tárgyalják. Jelzi, hogy Horváth László képviselő a kórház-rendelőintézet további
működésével kapcsolatban önálló képviselői indítványt nyújtott be, s kéri „Egyéb ügyek”
keretében az előterjesztés megvitatását.
Megjegyzi, hogy a 3./ napirendi pont levételét azért javasolja, mert bizottsági üléseken is több
vitát kiváltó gondolat fogalmazódott meg. Úgy véli, hogy érdemes még egyszer
végiggondolni a rendelet módosítását.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatát, mely szerint a képviselő-testület a mai
ülésen a 3./ napirendi pontot - a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet felülvizsgálata – ne tárgyalja.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja Horváth László képviselő indítványát, mely szerint a
képviselő-testület a mai ülésen „Egyéb ügyek” keretében tárgyalja a „Zirc Városi Erzsébet
Kórház-rendelőintézet további működésével kapcsolatos önálló képviselői indítvány” című
előterjesztést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 7 nem szavazattal az indítványt elvetette.
Horváth László képviselő elmondja, hogy az általa benyújtott előterjesztés a mai ülés
napirendjével kapcsolatos módosító indítvány. Hozzáteszi, hogy képviselőtársai szombaton
kaptak kézhez a mai ülésre vonatkozó további anyagokat. Napirendi pontra vonatkozó
javaslatát csütörtökön, illetve pénteken beszélték meg, így a szombati anyaggal kézbesíthették
volna. Sajnálja, hogy ez nem történt meg, ugyanakkor, mint képviselőnek az önkormányzati
törvény értelmében joga van a napirendi javaslathoz előterjesztést készíteni. Az előterjesztés
megvitatása azért lett volna fontos, mert nagyon sok mindent hallani a városban a kórház
sorsát illetően. Az előterjesztés lényege, hogy a képviselő-testület kötelezze el magát amellett,
miszerint az idehozott 780 millió Ft állami támogatással újjáépített városi kórházat nem adja
magánkézbe.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy a képviselő-testület egy korábbi ülésén úgy döntött,
miszerint a további működtetésnek három lehetőségét vizsgálja meg, melyek között ez is
szerepel. Várhatóan csütörtökön a képviselő-testület rendkívüli ülés keretében foglalkozik a
témával, így képviselőtársának módjában áll, hogy véleményét ezzel kapcsolatban kifejtse.
Horváth László képviselő jelzi, hogy más elfoglaltsága miatt a csütörtöki ülésen nem tud részt
venni.
Kovárczi Attila képviselő véleménye szerint a Szervezeti és Működési Szabályzat ellenére
üléseznek ma. Tudomása szerint az anyagot 8 nappal a testületi ülést megelőzően meg kell
kapniuk. Ez nem történt meg.
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Ottó Péter polgármester kifejti, hogy az előterjesztések nagy részét a képviselő-testület tagjai
8 nappal az ülést megelőzően megkapták, mert szombaton (április 14-én) kézbesítették
mindenki számára.
Kovárczi Attila képviselő felveti – függetlenül attól, hogy a képviselő nem ér rá vagy nincs
otthon -, hogy az eddigi gyakorlat a hétköznapi kézbesítésre irányult. Kérdezi, ha szombaton
kapnak anyagot, akkor kezdeményezheti azt, hogy a Polgármesteri Hivatal e célból igénybe
vett dolgozói megkapják a juttatást? Vagy hogyan gondolta ezt bárki is?
Ottó Péter polgármester válasza szerint a hivatal dolgozójának volt a kérése, hogy szombaton
kézbesíthesse a testületi ülés anyagát, mivel pénteken elég későn fejeződött be az
előterjesztések összeállítása, így a késői órákban nem kívánt senkit sem zavarni. Ezért
javasolta, hogy szombaton történjen meg a kézbesítés.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 nem szavazattal
határozatot hoz:
129/2007.(IV.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Személyi ügyek
1./ Zirc Városi Bíróságra ülnökök választása
Előadó: Dr. Varga Tibor bizottsági elnök
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
2./ Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.)
ÖK. rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ Az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 22/2003.(VI.10.) ÖK. rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
5./ Zirc város belterületi közlekedésrendjének felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
7./ Beszámoló Zirc város pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásáról 2006. évben
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
8./ Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2006. évi tevékenységéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
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9./ Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának
módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
10./ A zirci Városi Zeneiskola Minőségirányítási Programjának módosítása
Előadó: Kasper Ágota bizottsági elnök
11./ Prodia Diagnosztikai Rt-vel kötött szerződés felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Bakonyi Imre zirci lakos ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Ihász Ferenc zirci lakos ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Egyéb ügyek
a/ „ Zirc oktatási intézmények felújításával és bővítésével kapcsolatos építési
engedélyezési tervdokumentáció elkészítése (1. sz. Óvoda, Reguly Antal
Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola és III. Béla Gimnázium)” tárgyú
közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Zirc város területén 2007. évi víz- szennyvízhálózat fejlesztési terve
Előadó: Ottó Péter polgármester
c/ A IX. Bakonyi Betyárnapok megrendezéséhez a Veszprém Megye
Kultúrájáért Közalapítvány által „rendezvények” címén kiírt pályázat benyújtása
Előadó: Benczikné Tóth Magdolna, a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Tourinform Iroda igazgatója
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
15./ Zirc Tanuszoda ÁNTSZ ellenőrzése
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Értékesíthető ingatlanok leltára
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
18. Tájékoztató a Dalkia Energia Zrt. leveléről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester javasolja zárt ülés keretében tárgyalni a 1./, 12./, 13./ és 14/a
napirendi pontokat.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
130/2007.(IV.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat zárt ülés
keretében tárgyalja:
1./ Zirc Városi Bíróságra ülnökök választása
Előadó: Dr. Varga Tibor bizottsági elnök
12./ Bakonyi Imre zirci lakos ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Ihász Ferenc zirci lakos ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Egyéb ügyek
a/ „ Zirc oktatási intézmények felújításával és bővítésével kapcsolatos építési
engedélyezési tervdokumentáció elkészítése (1. sz. Óvoda, Reguly Antal
Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola és III. Béla Gimnázium)” tárgyú
közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a mai ülést a zárt ülés napirendi pontjainak
tárgyalásával kezdjék.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatja a javaslatot.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.
NAPIREND ELŐTT:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi.
Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Ottó Péter polgármester a meghívottakra tekintettel javasolja, hogy a napirendi pontok
tárgyalását az 5./ napirendi ponttal kezdjék.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
5./ Zirc város belterületi közlekedésrendjének felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja, hogy a
Kálvária utca maradjon egyirányú, valamint egészüljön ki a Táncsics Mihály utca
egyirányúsításával a Jókai utca kereszteződésétől a Borzavári utcáig.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal,
hogy a javasolt belterületi közutak forgalmi rendjét érintő változtatások között a Városi
Könyvtár és Művelődési Ház előtti útkanyarban sebességkorlátozó tábla kihelyezése is
szerepeljen.
Ottó Péter polgármester ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát, majd kéri a
Városüzemeltetési Osztály vezetőjét, mondja el, hogy a javaslattétel során melyek voltak azok
a szempontok, melyeket figyelembe kellett venni.
Kaszás Béla osztályvezető kifejti, hogy az érintettek bevonásával történt a javaslatok
felülvizsgálata. A helyi járat üzemeltető VOLÁN társasággal az ő útvonalukat, a rendőrség
képviselőjével az egész város területét, a közútkezelő kht-val pedig az országos közutakat
érintő kérdéseket vitatták meg. Az előterjesztés a szakmai javaslatot tartalmazza.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Pék László képviselő örömmel fogadta, hogy a zirci rendőrőrs a 82-es számú főúton a
Monostor Cukrászda és az általános iskola között lévő gyalogátkelőhelyre villogó sárga
lámpát javasol. Elmondja, hogy a közelmúltban ezen a helyen baleset érte. A közlekedési
szakértő véleményében leírta, miszerint a gyalogátkelőhely mellett lévő sövényt ki kell
szedni, mert közrejátszik balesetek előidézésében. Személy szerint javasolja, hogy a jobb
rálátás érdekében a sövényt egy bizonyos magasságig vágják vissza.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy ez a gyalogátkelőhely más szempontból is
veszélyes, mert ha Veszprém felől érkeznek, akkor az autóbuszok parkolása jelentős
mértékben rontja a rálátást a gyalogátkelőhelyre, illetve a várakozó gyalogosok kilátását
akadályozza. Olyan javaslatot kellene megfogalmazni, ami korlátozza a nagyméretű
gépjárművek gyalogátkelőhely közeli várakozását.
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Holl András képviselő megjegyzi, miszerint negyedik ciklusát kezdte, mint képviselő, s eddig
nem sikerült elérni, hogy a Kálvária utca egyirányúsítását megszüntessék. Úgy véli, nem az
lenne a megoldás, hogy az egész utcát végig egyirányúsítsák, mert a problémát az okozza,
amikor a várakozó gépjárműveket kell kerülgetni. Ha megtiltják a várakozást, és mindkét
irányba lehet közlekedni, akkor az elégséges lesz. A képviselő-testületnek szóló javaslatból
hiányolja a Vasvári Pál utca végére „Elsőbbségadás kötelező” tábla kihelyezését az elsőbbségi
viszonyok szabályozása érdekében. Javasolja, hogy ez történjen meg. Igaz, 15-20.000 Ft egy
közlekedési tábla kihelyezése, de majd a költségvetésben teremtenek erre forrást, hogy
biztonságos legyen a közlekedés. A III. Béla utcánál is elég szerencsétlen a helyzet, hogy a
jobb kéz szabály lenne érvényes, holott az egy gyűjtőút és elsőbbséget kell adni a kijövőknek.
Az ügyrendi bizottság javaslatával ellentétben amellett érvel, hogy a Kálvária utca ne legyen
egyirányú, mert ilyen alapon több utcát is egyirányúsítani kellene.
Kasper Ágota képviselő támogatja a rendőrőrs javaslatai közül azt, amely a Széchenyi
utcában a zöldséges bolt előtti megállás tilalmára vonatkozik. Ezt kiegészíti azzal, hogy a
megállási tilalom a pénzintézet előtti részre is vonatkozzon, mert a kereszteződésben a
várakozó autók akadályozzák a kilátást, ami balesetveszélyt jelent. A Petőfi és a Reguly utcát
illetően javasolja, hogy a nagysúlyú járműveket tiltsák ki, mert folyamatos az autóbuszforgalom. Arról nem beszélve, hogy a Petőfi utcában van a rendőrőrs és a tűzoltóság, s az ő
gépjárműveik vonulását is akadályozza a forgalom és a gépjárművek parkolása.
Ulrich Krisztián képviselő szeretné, ha a Kőrösi Csoma Sándor utcában megtiltanák az
átmenő forgalmat, mivel zsákutca és jelenleg a gépjárművek a Barátság-parkot használják a
forgalom lebonyolítására, ami nem túl szerencsés.
Hajba Zsolt őrsparancsnok elmondja, hogy a Kálvária utca egyirányúsításának megszüntetését
azért javasolták, mert forgalmi szempontból nem indokolta semmi. Gyakorlatilag egy 200 mes útszakaszról van szó, s nem tartották indokoltnak, hogy továbbra is egyirányú legyen.
Valóban probléma, hogy szűk az utca, s a temető miatt nagy a forgalom. Azt el tudja képzelni,
hogy táblával korlátozzák a parkolást, ha másutt nem, de a temető környékén mindenképpen.
A Petőfi Sándor utcával kapcsolatban nem javasolják a „Megállni tilos” tábla feloldását.
Ugyan arra tettek javaslatot, hogy a „Megállni tilos” táblát oldják fel, s csak a rendőrőrs előtti
50 m-es szakaszra vonatkozzon, de képviselő asszony felvetését mérlegelve továbbra is
maradjon a megállási tilalom.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy a Petőfi utcával kapcsolatos javaslat szerint az egész
utcában legyen megállási tilalom, kivéve a rendőrőrs előtti 50 m-es szakaszt.
Hajba Zsolt őrsparancsnok szerint a „Megállni tilos” tábla alatt elhelyeznének egy kiegészítő
táblát, amely kivételt tenne a rendőrségi gépkocsikra, a távolság megjelölése kikerülne.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy a 82-es számú főút és a településeket összekötő utak
a közútkezelő kht-hoz tartoznak, így azokkal kapcsolatban javaslatokat megfogalmazhatnak.
A belterületi utak önkormányzati hatáskörbe tartoznak, így ezekkel kapcsolatban közvetlen
rendelkezési joguk lehet.
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Pék László képviselő tudomása szerint a Kálvária utca lezárt szakasza valamikor a kórháznak
nyújtott parkolási lehetőséget, s azért lett egyirányú. Javasolja, hogy az egész utcában
maradjon egyirányú a forgalom.
Ottó Péter polgármester emlékezete szerint a Táncsics utcában egyébként is megállási tilalom
van.
Simon Tamás zirci lakos, a Monostor falatozó üzemeltetője kifogásolja, hogy a VOLÁN
társaságok autóbuszai a Széchenyi utcában a 82-es számú főút mellett parkolnak. E miatt a
kirándulókat szállító autóbuszok nem tudnak parkolni, így az üzletük forgalma is csökkenhet.
Felhívja a figyelmet a balesetveszélyre is.
Bácsiné Vörösházi Krisztina zirci lakos, a Monostor cukrászda üzemeltetője csatlakozik az
előtte szólóhoz. Úgy véli, a parkoló autóbuszok miatt az ő forgalmuk is csökkenhet.
Kasper Ágota képviselő egyetért az elhangzottakkal, mert a belvárosi látnivalók
szempontjából sem tartja szerencsésnek, hogy a VOLÁN társaságok autóbuszai elfoglalják azt
a helyet, ahol az idegenforgalmi szezonban a kirándulókat szállító autóbuszok parkoltak. Nem
beszélve arról, hogy balesetveszélyes is, mert az autóbuszok takarnak.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint a jövőben az autóbuszok számára a Rákóczi téren
vagy annak közelében legfeljebb a megállást kell engedélyezni. A tervezett autóbusz-terminál
az autóbuszok parkolására megoldást jelenthet. Úgy gondolja, amikor a közútkezelő kht.
irányába megfogalmazzák a javaslatukat, akkor arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy
balesetveszélyes helyzetet teremt a nagyméretű járművek parkolása, mert a kilátás lehetőségét
rontják a gyalogátkelőhely megközelítésénél. Annak érdekében, hogy az autóbuszok
elhelyezése valamilyen szinten megoldott lehessen az átmeneti időszakra, javasolja, miszerint
az utca felétől helyezzék ki a „Várakozni tilos” táblát, amely alól kivétel a személygépkocsi,
így az autóbuszok azon a részen nem parkolhatnának. Hozzáteszi, ebben nem az
önkormányzat dönt, javaslatot tehet a közútkezelő kht. felé.
Simon Tamás zirci lakos, a Monostor falatozó üzemeltetője úgy gondolja, a turista szezon
kezdetével az általa felvetett probléma előbb-utóbb a vendéglátásból és idegenforgalomból
élőket érinteni fogja.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint azok a turisták, akik először vagy visszajáró
vendégként egy településre eljutnak, megkeresik annak a lehetőségét, hogy hol tudják a
járműveiket elhelyezni.
Kasper Ágota képviselő úgy véli, ha az útszakasz felét lezárják, s csak a másik felére
parkolhatnak az autóbuszok, akkor félő, hogy a másik oldalon állnak meg.
Ottó Péter polgármester kifejti, ha Veszprém felől érkeznek, akkor a Széchenyi utca jobb
oldalának – a hivatal és a gyalogátkelőhely közötti szakaszon – a felénél kellene kitenni a
„Várakozni tilos” táblát – kivéve személygépkocsi -, ami a személygépkocsik számára
lehetővé teszi a várakozást, viszont az autóbuszok számára nem. Ugyanakkor figyelembe
véve, hogy közeledik az idegenforgalmi szezon és jönnek a turistabuszok, ezért számukra
biztosítani kell a megállást. Ezért javasolja, hogy az utca jobb oldalának a felét tartsák fenn
erre a célra.
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Holl András képviselő jelzi, hogy a képviselő-testületnek tett javaslatok közül kimaradt a
rendőrőrs azon javaslata, mely szerint a Polgármesteri Hivatal előtt, a zöldterület terhére
parkoló bővítés történjen. Utal arra, hogy az okmányiroda ügyfélforgalmának jelentős része
indokolja a személygépkocsik parkolását. Hozzáteszi, ha ma épül egy intézmény, akkor
előírják, hogy mennyi parkolóhelyet kell biztosítani. A hivatal dolgozói a saját gépkocsikkal
beállnak az udvarba, de az ügyfeleknek is valahol meg kell állni.
Várszegi Bernadett osztályvezető nem látja akadályát annak, hogy a zöldterület rovására
parkolót alakítsanak ki. A rendezési terv a közlekedési övezet határát a most kijelölt
zöldterületen belül jelöli.
Kaszás Béla osztályvezető kérdésre adott válasza szerint különösebb oka nem volt, hogy a
javaslatokból kimaradt. A zöldterület csökkentése miatt tiltakoztak. A problémát jelentősen
megoldaná, ha a hivatali dolgozók részére ki tudnának alakítani az udvarban parkolót. A
képviselő-testületnek koncepció szintjén döntést kell hoznia, hogy vagy a zöldterület
rovására, vagy az épült felé parkolót alakít ki. Véleménye szerint ez olyan beruházást jelent,
amire jelenleg a költségvetésben forrást nem lát.
Ottó Péter polgármester a pénzügyi bizottság javaslatával kapcsolatban kérdezi, milyen
sebességkorlátozó táblára gondoltak?
Ulrich Krisztián képviselő, bizottsági elnök szerint sokszor tapasztalható, hogy a művelődési
háznál lévő kanyarban nagy sebességgel közlekednek, de úgy gondolja, a táblára vonatkozóan
a szakemberek tegyenek javaslatot.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy 30 km/h sebességkorlátozó tábla legyen.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással egyetért a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javaslatával, mely
szerint a Városi Könyvtár és Művelődési Ház előtti útkanyarban 30 km/h sebességkorlátozó
tábla kerüljön kihelyezésre.
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök helyesbíti az ügyrendi bizottság javaslatát, mely
szerint az Ady Endre utca sarkától a Borzavári utcáig legyen a Táncsics Mihály utca
egyirányú.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 2
tartózkodással az Ügyrendi, Helyi Közéleti Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
javaslatát elvetette.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással egyetért azzal, hogy a Széchenyi utcában Veszprém felől a menetirány szerinti
jobb oldalon kb. az útszakasz közepén „Várakozni tilos” tábla – kivéve személygépkocsi –
kerüljön elhelyezésre.
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Ottó Péter polgármester úgy véli, hogy Pék László képviselő által megfogalmazottakat - mely
szerint a Monostor cukrászda előtti gyalogátkelőhely környékén a sövényt vágják
alacsonyabbra a balesetveszély elkerülése végett – a Városüzemeltetési Kht. elvégzi.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
egyetért azzal, hogy a Táncsics Mihály utca és a Vasvári Pál utca kereszteződését
„Elsőbbségadás kötelező” tábla szabályozza.
Ottó Péter polgármester szerint a Kasper Ágota képviselő javaslatában megfogalmazott
nagyméretű gépjárművek kitiltása – ami a Petőfi és a Reguly utcát érinti – a célforgalom
kivételével történjen, mivel a tűzoltóság gépjárműveinek be kell jutnia. Javasolja, hogy ezt a
kérdést vizsgálja meg a Városüzemeltetési Osztály a rendőrőrssel együttműködve, s készüljön
egy konkrét javaslat, mivel az ellátási forgalmat és a közlekedési útvonalat valamilyen
irányba biztosítani kell.
Kasper Ágota képviselő úgy elfogadja ezt a javaslatot, ha belátható időn belül elkészül, mert
nem egyéves probléma, amit felvetett.
Ottó Péter polgármester hangsúlyozza, hogy a problémát meg kell oldani. Hozzáteszi, a
következő testületi ülésre jegyző úrnak előterjesztést kell készítenie a most megfogalmazott
javaslatok költségvonzatáról.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
egyetért azzal, hogy a Városüzemeltetési Osztály a rendőrőrssel együttműködve vizsgálja
felül a Petőfi és a Reguly utcából a nagyméretű gépjárművek kitiltásának módját, illetve az
ellátási forgalom és a közlekedési útvonal biztosításának lehetőségét.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
Kőrösi Csoma Sándor utcából – mivel zsákutca - az átmenő forgalom kitiltását.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal előtti parkoló kialakítása is
kerüljön vissza a következő testületi ülésre, mivel a költségvonzatát – mint minden
javaslatnak - meg kell határozni. Amennyiben erre mód van, akkor kerüljön kialakításra.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a Polgármesteri Hivatal előtt a zöldterület terhére kerüljön sor a parkoló bővítésére.
Holl András képviselő távozik az ülésteremből.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
támogatja, hogy a Széchenyi utcában a zöldséges bolt elé kerüljön egy „Megállni tilos” tábla.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy Zirc-Kardosrét belterületén legyen sebességkorlátozás a 82-es útra, az átmenő forgalmat
lassítsák.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 5 tartózkodással elvetette
azt a javaslatot, mely szerint a 82-es úton a Kossuth utcai MOL töltőállomás környékén
gyalogos átkelőhelyet alakítsanak ki.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 82-es főúton a Kossuth utca 18. szám alatti orvosi rendelő előtti helyi járatú autóbuszmegálló kialakítására akkor térjenek vissza, ha a helyi járatú autóbusz útvonalának a
módosítása aktuálissá válik.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással
támogatja, hogy a Zirc-Nagygyimót-i út belterületi szakaszán, a Bakonybéli és Béke utca
csomópontjának jobb előjelzésére kerüljön sor.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 7 nem szavazattal
elvetette azt a javaslatot, hogy a Borzavári utcában a temető mellett a „Megállni tilos”
táblákat megszüntessék.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a Rákóczi téren a Monostor cukrászda előtti gyalogátkelőhelyet sárga villogóval
megjelöljék.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a Rákóczi téri kijelölt fizetős személygépkocsi parkolók kérdésére akkor térjenek vissza,
ha tér rekonstrukciója megtörténik.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
TESCO csomópont forgalmi sávok kiemelését.
A polgármester indítványár a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
Bakonybéli utca – Kossuth utca csomópont felülvizsgálatát.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
135/2007.(IV.23.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben javasolt – figyelembe
véve a módosító javaslatokat - belterületi közutak forgalmi rendjét érintő változtatásokat
elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, mint a közutak kezelőjét, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg. Készítse el a forgalmi rend változtatásokhoz szükséges
pénzügyi tervet, és azt a következő testületi ülésre terjessze be.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a közútkezelő kezelésében lévő útszakaszokra
vonatkozó javaslatokat továbbítsa a Magyar Közút Kht. részére, s kérje a közreműködését
a felvetett problémák megoldásában.
Felelős: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pontban: 2007. május 21.
2./ pontban: 2007. május 2.
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2./ Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
rendelet-tervezet elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben az intézményekhez
juttatnak vissza tavalyi pénzmaradványt, akkor a képviselő-testület első helyen a
természetbeni juttatás továbbfolyósítását biztosítsa.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság az önkormányzat 2006. évi költségvetésének
teljesítésével kapcsolatban javasolja a mérlegben szereplő adatok és az ingatlan-kataszter
közötti eltérés okainak tisztázását, valamint az egyezőség érdekében a szükséges hivatali
intézkedések meghozatalát és azok végrehajtását. Ennek figyelembevételével az egyszerűsített
éves beszámoló az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről megbízható és valós
összképet ad.
A bizottság javasolja a rendelet módosítását úgy, hogy az intézményektől kerüljön elvonásra a
2006. évi szabad pénzmaradvány, majd a nem kötelezően adandó személyi jellegű juttatás
– étkezési hozzájárulás - fedezetére kerüljön visszaosztásra az intézmények részére.
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását az alábbi
kiegészítésekkel:
1./ A bizottság javasolja, amennyiben az intézményekhez juttatnak vissza tavalyi
pénzmaradványt, akkor a képviselő-testület első helyen a természetbeni juttatás
továbbfolytatását biztosítsa.
2./ A bizottság javasolja, hogy 2006. évben az intézmények alulfinanszírozásának teljes
összege kerüljön az intézményekhez. Az így keletkezett szabad pénzmaradvány maradjon
teljes egészében az intézményeknél két feltétellel, egyrészt az 1./ pontban
meghatározottak szerint, így prioritást kell kapnia a nem bérjellegű kifizetéseknek,
másrészt pedig tartalékba kell helyezni, és a tartalék felhasználásáról a képviselő-testület
előzetes hozzájárulását kell kérni.
3./ A bizottság javasolja az önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 10.
számú mellékletet ennek megfelelően módosítani.
Gáberné Szellem Éva könyvvizsgáló elmondja, hogy a megbízási szerződésüknek
megfelelően elvégezték Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített költségvetési
beszámolójának felülvizsgálatát. A felülvizsgálat célja volt, hogy megállapíthassák, s
véleményt mondhassanak arról, miszerint a beszámolóban szereplő adatok a valóságos
helyzetet tükrözik-e. A beszámoló formailag és tartalmilag a jogszabályi előírásoknak
megfelelően került-e összeállításra, illetve megfelelően tükrözi-e az önkormányzat pénzügyi
likviditási helyzetét. A munkavégzés feltételeit a Polgármesteri Hivatal munkatársai
biztosították, minden szükséges dokumentumot, adatot, információt a rendelkezésükre
bocsátottak.
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Elkészítették a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti független
könyvvizsgálói jelentést, illetve ennek kiegészítéseképpen egy kissé hosszabb jelentést,
amelyben gyakorlatilag a vizsgálat menetét foglalták össze, a megállapításaikat az egyes
mérlegtételek vonatkozásában, valamint a költségvetés teljesítésével kapcsolatos
tapasztalataikat. Jelentésükben néhány apró észrevételt tettek, melyek nem befolyásolják
jelentősen a valós kép megítélését az önkormányzatnál. A könyvvizsgálói jelentés hitelesíti a
költségvetési beszámolót, melynek záradékában tanúsítják, hogy a beszámoló megfelel a
jogszabályi előírásoknak, s megbízható, valós képet mutat az önkormányzat 2006. december
31-i vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Javasolja a képviselő-testületnek a
beszámoló elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester értelmezése szerint a pénzügyi bizottság javaslata hátterében az áll,
hogy nem minden intézménynél van olyan mennyiségű pénzmaradvány, ami az ott dolgozók
nem kötelezően nyújtandó személyi juttatásait fedezni tudná. A bizottság ezért tartja
célszerűnek, hogy a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány minden intézménytől
elvonásra kerüljön. Ezt követően minden intézmény személyi előirányzatként kapja meg azt
az összeget, amely az ott dolgozók étkezési hozzájárulásának teljesítéséhez szükséges.
Ulrich Krisztián képviselő, bizottsági elnök megerősíti a polgármester által elmondottakat.
Ottó Péter polgármester kérdezi, a 4.500,- Ft és a 9.000,- Ft összegekkel, amit jelenleg is
kapnak a munkavállalók?
Ulrich Krisztián képviselő, bizottsági elnök válasza, hogy igen.
Ottó Péter polgármester a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, azt elfogadja.
Lingl Zoltán képviselő azt érti, hogy elvonják a pénzmaradványt és visszaosztják erre a
feladatra. Kérdezi, amennyiben több lesz az elvont pénzmaradvány, mint amennyit vissza kell
osztani, akkor mi van a különbözettel?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a város költségvetésének általános tartalékába kerül.
Hozzáteszi, hogy a bizottságok javaslata több tekintetben azonos. Az oktatási bizottság
javaslatával az volt a probléma, hogy nem kezelte azt a helyzetet, amikor egy adott
intézménynél nincs annyi pénzmaradvány, amiből biztosítható az ott dolgozók személyi
jellegű juttatása. Ezért fogadta el a pénzügyi bizottság javaslatát, mert így mindenkitől a
kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány elvonásra kerül, de ugyanakkor minden
intézmény megkapja azt a személyi jellegű kiegészítést, ami az étkezési hozzájárulások
kifizetésére szolgál.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
7/2007.(IV.23.) rendelet
az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról
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Holl András képviselő megérkezik az ülésterembe.
Dr. Varga Tibor képviselő és Nagy Tamás képviselő távozik az ülésteremből.
3./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.)
ÖK. rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet 9. § (4) bekezdésének
kiegészítését az alábbiak szerint:
„(4) … ellátási felelőssége körébe tartozik, az önkormányzat tulajdoni aránya 50 %-nál
nagyobb kell, hogy legyen alapításkor, illetőleg gazdasági társaságba történő belépéskor.”
A bizottság a fenti módosítással javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
rendelet-tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Dr. Varga Tibor képviselő megérkezik az ülésterembe.
Ottó Péter polgármester utal a rendelet 8. §. (1) bekezdésére, mely szerint az ingóvagyont
50.000 Ft nettó értéket meghaladó esetben fel kell értékeltetni. Ezt az értékhatárt alacsonynak
tartja, ezért javasolja, hogy emeljék fel 100.000 Ft-ra.
Jelzi, hogy a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, azt elfogadja.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosító javaslatokat –
10 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:
8/2007.(V.2.) rendelet
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet módosításáról

4./ Az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 22/2003.(VI.10.) ÖK. rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság
javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
rendelet-tervezet 5 §-ának kiegészítését az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletében
biztosított „Civil pályázati alap” soron szereplő összeg felosztásának átruházásával.
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását azzal a
kiegészítéssel, hogy a kiadási előirányzatok felett csak a költségvetési előirányzat, illetve a
tartalék terhére lehessen az átruházott hatáskört gyakorolni.
Dr. Árpásy Tamás jegyző megjegyzi, az előterjesztéshez csatolt írásbeli kiegészítő
javaslatának lényege, hogy a 2007. évi költségvetési rendelet 12. § (3) bekezdése tartalmazza
egyes hatáskörök bizottságokra történő átruházását, illetve e jogok gyakorlásának
szabályozását. Véleménye szerint ezt is az egységes hatáskör átruházási rendeletbe be kell
építeni. Hozzáteszi, hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában is talált
elbujtatott átruházott hatáskörről szóló rendelkezéseket, amit beépített a kiegészítő javaslatok
közé.
A bizottságok javaslatai – véleménye szerint – elfogadhatóak, nem ütköznek jogszabályba,
illetve segítik azt, ami ennek a hatáskör átruházási rendeletnek a célja.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosításokat - 10 igen
szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:
9/2007.(V.2.) rendelet
az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló
22/2003.(VI.10.) ÖK. rendelet módosításáról
6./ Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság, Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja
a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága az előterjesztést
tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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136/2007.(IV.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc városában végzett gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2006. évi átfogó értékelést elfogadja.
Felelős: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: azonnal
7./ Beszámoló Zirc város pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásáról 2006. évben
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
137/2007.(IV.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásairól szóló 2006. évi beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
elfogadja.
Felelős: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: azonnal

8./ Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2006. évi tevékenységéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal a
kiegészítéssel, hogy az intézményi jelzőrendszer működésének pontos rendjét,
kapcsolatrendszerét a jövőben vázolja fel az előterjesztés készítője.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
138/2007.(IV.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ 2006. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
9./ Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának
módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
139/2007.(IV.23.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapfokú Oktatási Intézmények
Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát az előterjesztésben foglaltak szerint
módosítja.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a módosított alapító okiratnak a Magyar
Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága felé történő megküldésére.
Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester
2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ és 2./ pontban: azonnal
10./ A zirci Városi Zeneiskola Minőségirányítási Programjának módosítása
Előadó: Kasper Ágota bizottsági elnök
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága az előterjesztést
tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Oktatás, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
140/2007.(IV.23.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Zeneiskola Minőségirányítási
Programjának kiegészítését az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja
2./ A képviselő-testület utasítja a Városi Zeneiskola igazgatóját, hogy a kiegészített
Minőségirányítási Programot hozza nyilvánosságra.
Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester
2./ pontban: Kovács Dezső igazgató
Határidő: 1./ pontban: azonnal
2./ pontban: 2007. május 1.
11./ Prodia Diagnosztikai Rt-vel kötött szerződés felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal,
hogy a képviselő-testület a végrehajtás idejét 2007. április 25. napjában határozza meg.
Nagy Tamás képviselő megérkezik az ülésterembe.
Dr. Árpásy Tamás jegyző jelzi, hogy a határozati javaslatban azért szerepel így, mert a
feladatellátásnak folyamatosnak kell lennie. Nem tudni, hogy a Prodia Zrt-vel folytatott
tárgyalások mikor vezetnek eredményre, ezért nem igazán tartja célszerűnek a konkrét
határidő meghatározását.
Ottó Péter polgármester az egészségügyi bizottság javaslatát úgy el tudja fogadni, hogy az 1./
pontban a határidő 2007. április 25. legyen, a 2./ pontban maradjon változatlan, így a
folyamatosság fennmarad.
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

20

141/2007.(IV.23.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja 73/2002.(III.25.) Kt számú
határozatát, egyúttal kezdeményezi a PRODIA Diagnosztikai Zrt–vel kötött szerződés
megszüntetését.
2./ A képviselő-testület felhívja Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet vezetőjét, hogy
az 1./ pontban leírt szerződés megszüntetésével egyidejűleg a laboratórium teljes körű
feladatainak ellátására kössön szerződést.
Felelős: 1./ pont esetén: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetén: intézményvezető
Határidő: 1./ pont esetén: 2007. április 25.
2./ pont esetén: az 1./ pontban leírt szerződés megszűnése
14./ Egyéb ügyek
b/ Zirc város területén 2007. évi víz- szennyvízhálózat fejlesztési terve
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kaszás Béla osztályvezető röviden ismerteti az írásos előterjesztést.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő kérdezi, hogy ennek a tervezésnek a keretében nem lehetne-e
beiktatni a Zirc, Kossuth u. 63. szám alatti ingatlan szennyvízbekötését?
Kaszás Béla osztályvezető válasza szerint ez a felújítási ütemterv a Bakonykarszt Zrt.
tulajdonában lévő vezeték-hálózatra vonatkozik. A Kossuth utcai az önkormányzat
tulajdonában lévő csatornahálózat, de próbálják a megoldást megkeresni.
Holl András képviselő szerint a III. Béla utcai vezeték cseréje is indokolt lenne, mert az
utóbbi időben rendszeresek a meghibásodások.
Kaszás Béla osztályvezető elmondja, hogy a III. Béla utcai szakasz is szerepel a fejlesztési
tervben, csak későbbi időpontban.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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142/2007.(IV.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bakonykarszt Zrt. által
összeállított, Zirc város területére 2007. évre tervezett beruházási és felújítási tervet azzal a
kiegészítéssel, hogy kerüljön be a Zirci Ipari Parkot ellátó ivóvízvezeték rekonstrukciójának
tervezése.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
c/ A IX. Bakonyi Betyárnapok megrendezéséhez a Veszprém Megye
Kultúrájáért Közalapítvány által „rendezvények” címén kiírt pályázat benyújtása
Előadó: Benczikné Tóth Magdolna, a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Tourinform Iroda igazgatója
Kérdés
Lingl Zoltán képviselő utal az előterjesztés határozati javaslatára, mely szerint a pályázat
benyújtásához szükséges 500.000 Ft önrészt a 2007. évi költségvetésben biztosítják. Kérdezi,
a költségvetés melyik sora biztosítja?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy az önkormányzat költségvetésében kellene szerepelni
az 500.000 Ft-nak. Amennyiben nem szerepel a 2007. évi költségvetésben, akkor olyan
határozatot lehet hozni, amelyben ezt az összeget másnak a terhére jelenítik meg.
Úgy gondolja, olyan rendezvényről van szó, ami nagyon fontos Zirc város és a térség számára
is. Mindenképpen fontosnak tartja a rendezvény támogatását, azonban ugyancsak fontosnak
tartja Zirc másik kiemelt rendezvényének – „A BULI” – a támogatását. Úgy tudja a határozati
javaslatot elfogadni, ha valaki megmondja, hogy az önkormányzat költségvetésében hol
található 1 millió Ft, amiből 500.000 Ft a Betyárnapok támogatására fordítható a pályázati
önerővel, 500.000 Ft pedig a BULI rendezvényére akár önerőként is.
Kasper Ágota képviselő felveti, hogy a tartalék terhére nem lehetne-e biztosítani ezt az
összeget, mivel ezek a pályázatok csak akkor valósulnak meg, ha kedvezően bírálják el.
Tapasztalata szerint az 500.000 Ft-os maximális összeget még sohasem adták oda.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint ugyanazzal az összeggel támogassák mindkét
városi rendezvényt, mert így tartja korrektnek. Hozzáteszi, a BULI szervezői mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a rendezvény évi 5 millió Ft-os fedezetét akkor is
előteremtsék, ha az önkormányzat semmivel sem támogatja azt. Ugyanakkor a Betyárnap
megrendezésével kapcsolatban el kell ismerni a Bakonyi Lovasklub eddigi munkáját,
segítségét. Úgy véli, arra kell törekedni, hogy az adódó pályázati lehetőségeket megpróbálják
kihasználni, de fontosnak tartja, ha döntenek az egyik rendezvény támogatásáról, akkor ezt
biztosítsák a másik rendezvény számára is. Megjegyzi, hogy a költségvetési rendelet
elfogadásánál a rendezvények támogatására nem jelöltek meg összeget, mivel a városnak nem
volt rá lehetősége, s az elmúlt két hónap alatt sem változott pozitív irányba a helyzetük.
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A pályázati önerő biztosításával kapcsolatban felmerülhet az a probléma, ha úgy döntenek,
hogy 500.000 Ft-ot erre a célra biztosítanak, s a pályázatot kiíró alapítvány 100.000 Ft-tal
támogatja a rendezvényt, akkor az 500.000 Ft-ra kérik az elszámolást. Úgy gondolja,
célszerűbb lenne olyan megoldást választani, hogy reális célt tűznek ki, ami elérhető az
alapítvány pályázatait figyelembe véve.
Kasper Ágota képviselő javasolja, ha csütörtökön rendkívüli testületi ülés lesz, akkor hozzák
vissza ezt az előterjesztést az intézményvezető tájékoztatásával kibővítve. Jelzi, hogy a
határidőbe beleférnek, mivel a pályázatot 2007. május 2-ig kell benyújtani.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2
tartózkodással támogatja a javaslatot.
15./ Zirc Tanuszoda ÁNTSZ ellenőrzése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Schreindorfer Károly ügyvezető szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az ÁNTSZ
ellenőrzés során megállapított hiányosságok mindegyike elég komoly összegbe kerül. Főként
a konditerem padozatának cseréje, a festés és a tetőszerkezet javítása. Jelzi, hogy a
tanuszodának 500-600.000 Ft-ja van a gépészeti felújítások elvégzésére. Amennyiben
szigorúan veszik az ÁNTSZ előírásait, akkor üzemeltetés szempontjából a II. félév
ugyanannyiba fog kerülni, mint az I. félév. Nem lehet olcsóbban megoldani annak ellenére,
hogy létszámleépítés lesz az uszodánál, ugyanis az energia-árak jelentősen megemelkedtek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a
tanuszoda ÁNTSZ ellenőrzéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
16./ Értékesíthető ingatlanok leltára
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kasper Ágota képviselő kifogásolja, hogy az előterjesztés három oldalon keresztül számokat
sorol fel. Úgy gondolja, valamilyen kategóriára vonatkozó jelzést mellé kellett volna tenni.
Holl András képviselő úgy véli, a javaslattevőnek bizonyára voltak elvárásai, ami alapján el
kellett volna készíteni az előterjesztést. Meggyőződése szerint ez az előterjesztés ebben a
formájában nem érte el a célját.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal az
értékesíthető ingatlanok leltáráról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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17./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
18. Tájékoztató a Dalkia Energia Zrt. leveléről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a Dalkia
Energia Zrt. leveléről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 20 óra 45 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

