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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2007. június 28-án 17,30 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Dr. Czuppon Károly alpolgármester,
Baranyai József, Holl András, Kasper Ágota, Kovárczi Attila, Lingl Zoltán, Pék László,
Vörös Kálmán (9 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Gartner József képviselő,
Horváth László képviselő,
Nagy Tamás képviselő,
Ulrich Krisztián képviselő,
Dr. Varga Tibor képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Wohlfart Zsuzsanna iskolaigazgató,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Kovárcziné Sárfi Andrea GAESZ mb. vezetője,

- valamint megjelent még:
Baky György polgármester,
Bakonybél Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9 tagja,
Surányi Mihály polgármester,
Lókút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6 tagja,
Busz János polgármester,
Pénzesgyőr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4 tagja.
Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 14 tagja közül jelen van 9 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az
ülést.
A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

- 2 A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
226/2007.(VI.28.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Zirc és Környéke Közoktatási Iskola és Óvodatársulás társulási megállapodásainak
jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Zirc és Környéke Közoktatási Iskola és Óvodatársulás társulási megállapodásainak
jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a képviselő-testületek tagjai írásban
megkapták. Az egyik változás, hogy amikor a társulási megállapodás tervezetét elfogadták,
akkor még Lókút Község Önkormányzata is szerepelt az óvodatársulásban saját
intézményével. Miután Lókút Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
óvodatársulásban történő részvételt nem támogatta, ezért az előterjesztés társulási
megállapodás-tervezetében Lókút már nem szerepel. A másik változás műszaki jellegű, mivel
a zirci általános iskola esetében a kazánház nem került feltüntetésre a társulási megállapodás
tervezetében.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Kovárczi Attila képviselő
nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
227/2007.(VI.28.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás
társulási megállapodását jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2007. június 30.

- 3 A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
228/2007.(VI.28.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás
társulási megállapodását jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2007. június 30.
Ottó Péter polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő képviselő-testületek a Zirc és
Környéke Közoktatási Iskola és Óvodatársulás társulási megállapodásait jóváhagyták, s ez
által a polgármesterek felhatalmazást kaptak a társulási megállapodások aláírására.
Kifejti, hogy amikor egy társulás létrejön, akkor mindenkiben felvetődnek a kérdések, az
aggályok, azok a problémásnak hitt helyzetek, amelyeket csak az élet tud megoldani, s választ
adni. Úgy gondolja, az előkészítés során a munkában résztvevők arra törekedtek, hogy korrekt
megállapodás jöjjön létre. Reméli, a külső kényszer hatására kialakult helyzet az idő
múlásával egyre inkább elfelejtődik, s mindenki úgy érzi, egy olyan dolgot hoztak létre, ami
működőképes és mindenki megtalálja benne a számítását. A közoktatási, illetve az óvodai
feladatellátás kapcsán biztosítani tudják a saját településükön élő gyermekek számára azokat a
feltételeket, amelyek következtében olyan nemzedék nevelődhet az intézményekben, akik
hűek a szülőföldjükhöz, falvakban szeretnek élni, s akikre büszkék lehetnek szüleik, iskolájuk
és óvodájuk.
Megköszöni a részvételt, s bízik benne, hogy minden képviselő-testület jó döntést hozott. Zirc
város részéről arra fognak törekedni, hogy ez a társulás ne „kényszer szülte házasságként”
működjön.
Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 17 óra 55 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

