22 / 2007. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2007. augusztus 8.-án 18 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Baranyai József, Gartner József, Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Pék László, Ulrich Krisztián,
Dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán (9 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Dr. Czuppon Károly alpolgármester
Holl András képviselő,
Horváth László képviselő,
Kovárczi Attila képviselő,
Nagy Tamás képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Albócziné Ábrahám Gabriella városi főépítész.

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, majd indítványozza –az
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság javaslatával összhangban- a 3./ napirendi pont – a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet
módosítása- levételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
242/2007.(VIII.08.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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2./ A távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000.(X.15.) ÖK.
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratainak módosítása a Zirc és Környéke
Közoktatási Iskola és Óvodatársulás megalakítása kapcsán
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
4./ A Városi Zeneiskola átadásával kapcsolatos használati jog átadása a Veszprém Megyei
Önkormányzatnak
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ A Zirci Egészségház Társasház társasházi alapító okiratának, valamint szervezeti és
működési szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítás – Jókai – Szikla
utca - kivitelező kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ A Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ A tanítási időkeretbe beszámítható órák meghatározása a Zirc Városi Önkormányzat
fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekben.
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy 6./ napirendi pontot zárt ülés keretében, a nyílt ülést
követően tárgyalják meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
243/2007.(VIII.08.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalja:
6./ Önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítás – Jókai – Szikla
utca - kivitelező kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és
Sportbizottság javasolja a rendelet módosítás elfogadását.
Ottó Péter polgármester ismerteti a gazdasági bizottság ülésén a létszámtáblával kapcsolatban
Lingl Zoltán képviselő észrevételét, amit bizottsági ülésen korrigáltak. A 11. számú
mellékletben a Reguly Antal Általános Iskola pedagógus létszáma nem 59, hanem 58 fő,
fizikai dolgozó létszáma pedig nem 9, hanem 10 fő. Az elhangzott észrevétellel javítva a
rendeletet javasolja tárgyalásra.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás:
Dr. Varga Tibor képviselő, ügyrendi bizottsági elnök hozzászólása nem a költségvetési
rendelet módosításával kapcsolatos. A napirendet csak azért szavazta meg, hogy egyes
napirendeknél tudjon logikusan „igen”-nel szavazni. De abszolút nem ért egyet azzal, hogy
nyári időszakban rendkívüli ülésen rendelet-módosításokat tárgyaljanak, mint ahogy a
tervezett 3./ napirendi pontot le is vették napirendről. Úgy gondolja, az ügyrendi bizottságnak
éppen a rendelet-módosításoknál kellene, hogy érdemben bizottsági üléseket tartson.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
14/2007.(VIII.8.) rendelet
az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet
módosításáról

2./ A távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000.(X.15.) ÖK.
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet módosítás elfogadását.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a rendelet-módosítás az alapdíjemelés 9,1 %-os
mértékét jelenti, a hődíj változatlanul hagyása mellett. A szolgáltató a korábban megkötött
képlet alapján számolta ki az alapdíj emelés mértékét. Több észrevétel érkezett az alapdíj
emeléssel kapcsolatban, azonban a képviselő-testületnek két lehetősége van. Vagy elfogadja
az alapdíj emelését, vagy nem, de akkor a szolgáltató az önkormányzatra terheli rá az ezzel
kapcsolatos költségeket.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
rendeletet alkot:
15/2007.(VIII.23.) rendelet
a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló
23/2000.(X.15.) ÖK. rendelet módosításáról

3./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratainak módosítása a Zirc és Környéke
Közoktatási Iskola és Óvodatársulás megalakítása kapcsán
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Dr. Árpásy Tamás jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az alapító okiratok
megfelelő módosítása az oktatási társulások megalakulásának egyik fontos sarokkövét jelenti,
hiszen azok a társulási megállapodások, melyeket a képviselő-testületek június végi ülésen
elfogadtak, azokat a két zirci oktatási intézmény alapító okiratában is rögzíteni kell.
Kiegészítő, módosító javaslatai az alábbiak. Mindkét határozati javaslat esetében a határidő
nem azonnali, hanem 2007. augusztus 31., mert igazítani kell a társulás megalakításának
időpontjához. A Magyar Államkincstárral történő egyeztetés után apróbb formai változásokat
javasol, melyeket, mint előterjesztő támogat és befogad. Az óvoda alapító okiratának
módosításánál a tagintézményként megjelölt Óvoda Bakonybél -Pénzesgyőr után zárójelbe
kerüljön bele a következő szövegrész: „(2007. augusztus 31.-íg: Bakonybél és Pénzesgyőr
községek önkormányzatainak közös fenntartásában lévő „Szent Gellért Általános Iskola és
Óvoda Bakonybél –Pénzesgyőr” elnevezésű, részben önálló gazdálkodású intézmény.)” Az
intézmény alaptevékenységi körbe javasolja beemelni –ha már mind az iskolánál, mind az
óvodánál jelezték a hatályos alapító okiratban, hogy idegen étkeztetést folytathat- az
intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként elnevezésű 75195-0 szakfeladatot. Az
iskola alapító okiratának 2./ pontjában az Általános Iskola Lókút … mint tagintézmény után
zárójelbe (2007. augusztus 31.-íg: Lókút Községi Önkormányzat fenntartásában lévő
„Általános Iskola Lókút” elnevezésű részben önálló gazdálkodású intézmény.) szövegrészt. A
4./ pontban „Feladatai ellátásához a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
rendelkezésre bocsátja…” szövegrész helyett „Feladatai ellátáshoz a társult önkormányzatok
rendelkezésre bocsátják…” szövegrész beemelését. A 8./ a./ pontban a Zirc Városi Tanács
után zárójelbe dátummal kiegészítve „(1985. augusztus 01.)” kerüljön be. A 9./ pontban „Az
iskolaigazgatót a Képviselő-testület nevezi ki…” helyett „Az iskolaigazgatót Zirc Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki…” legyen az egyértelműség miatt.
Ottó Péter polgármester javasolja mindkét határozati javaslat 2. pontjában a „Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága” helyett „Magyar Államkincstár Középdunántúli Regionális Igazgatósága” elnevezésre módosítani.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosítást- 9 igen
szavazattal, egyhangúlag határozatokat hoz:
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244/2007.(VIII.08.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsőde alapító okiratának módosítását a jelen előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint jóváhagyja.
2./ Utasítja a jegyzőt a módosított alapító okirat Magyar Államkincstár Közép-dunántúli
Regionális Igazgatósága részére történő megküldésére.
Felelős: 1. pont esetében: Ottó Péter polgármester
2. pont esetében: dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1. pont esetében: 2007. augusztus 31.
2. pont esetében: 2007. augusztus 17.

245/2007.(VIII.08.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítását a jelen előterjesztés mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ Utasítja a jegyzőt a módosított alapító okirat Magyar Államkincstár Közép-dunántúli
Regionális Igazgatósága részére történő megküldésére.
Felelős: 1. pont esetében: Ottó Péter polgármester
2. pont esetében: dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1. pont esetében: 2007. augusztus 31.
2. pont esetében: 2007. augusztus 17.

4./ A Városi Zeneiskola átadásával kapcsolatos használati jog átadása a Veszprém Megyei
Önkormányzatnak
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés:
Kasper Ágota képviselő kérdezi, nem kellene-e belevenni a határozatba, hogy a jelenleg
hatályos megállapodást megszüntetik?
Dr. Árpásy Tamás jegyző a haszonkölcsön szerződés 7. pontjára utal, melyben a szerződés
aláírásával megszűnik a 2001. június 21.-én létrejött együttműködési megállapodás.
Javasolja, hogy a határozati javaslat 2. pontjára vonatkozó határidő legyen 2007. augusztus
17.
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Hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatot hoz:
246/2007.(VIII.08.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletét képező, a
Zirc, Deák F. u. 26. szám alatti ingatlan haszonkölcsönbe adását tartalmazó szerződést
jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
2. pont esetében: 2007. augusztus 17.

5./ A Zirci Egészségház Társasház társasházi alapító okiratának, valamint szervezeti és
működési szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
247/2007.(VIII.08.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Zirci Egészségház Társasház
Társasháztulajdont Alapító Okirat 1. módosítása vonatkozásában hozott 112/2007. ( III. 29.)
Kt. számú határozatát visszavonja, egyidejűleg a Zirci Egészségház Társasház
vonatkozásában az Alapító Okirat módosítását – az előterjesztésben foglaltak szerintjóváhagyja, és annak aláírására Zirc Város Polgármesterét felhatalmazza.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2007. augusztus 10.
248/2007.(VIII.08.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Zirci Egészségház Társasház Szervezeti
Működési Szabályzatát – az előterjesztésben foglaltak szerint- jóváhagyja, és annak aláírására
Zirc Város Polgármesterét felhatalmazza.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2007. augusztus 10.
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7./ A Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciójának jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a határozati javaslatban szereplő határidő 2007.
augusztus 10. legyen.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
249/2007.(VIII.08.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Zirc Városi Önkormányzat
településfejlesztési koncepcióját a településrendezési terv módosítása folyamatában a
módosítás irányát meghatározó dokumentumként a jelen előterjesztés mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2007. augusztus 10.

8./ A tanítási időkeretbe beszámítható órák meghatározása a Zirc Városi Önkormányzat
fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekben.
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető
Ulrich Krisztián képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző és
Gazdasági Bizottság az alábbi módosításokkal javasolja a határozati javaslat elfogadását. A
határozati javaslat első mondatát „…a fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekben –
a mindenkori költségvetési lehetőség függvényében intézményenként legfeljebb pedagógusok
száma x 20 óra/év-ben maximálva- az alábbi…” szövegrészre módosítani. A határozati
javaslatban szereplő szövegrész lenne az 1./ pont és kiegészülne egy 2./ ponttal, melynek
tartalma „2./ Utasítja az intézményvezetőket, hogy a határozati javaslat 1./ pontjában leírt
beszámított órákról a képviselő-testület felé számoljanak el. Felelős: intézményvezetők,
határidő: a tárgyévet követő zárszámadás benyújtása.”
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás:
Lingl Zoltán képviselő, a Reguly Antal Általános Iskola igazgatója az előterjesztő nevében
szól. A bizottság által megfogalmazottakat teljes mértékben be tudja fogadni, egyetért vele. A
bizottság ülésén nem tudtak sem az előterjesztő, sem ő adatokat mondani, hogy milyen
nagyságrendről van szó. Az iskola esetében 2006. évben 1730 óra továbbképzésen vettek
részt, ebből 143 órát kellett helyettesíteni, ebből mindössze 7 óra az olyan, amely a
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határozatba beletartozik. Az összes többi, aminél helyettesíteni kellett, azok főiskolai, illetve
szakvizsga szerzésével kapcsolatos képzések, melyre egészen más szabályok vonatkoznak, de
a továbbtanulási pénzt arra is lehet költeni. Tehát az 1730 órával szemben a 143 óra áll, azon
belül pedig a 7. A határozattal, pláne hogy a két korlátozás benne van, a feladatot meg tudják
oldani.
Ottó Péter polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosítást – 9
igen szavazattal, egyhangúlag határozat hoz:
250/2007.(VIII.08.) Kt. számú határozat
1./ Zirc városi Önkormányzat Képviselő- testülete a fenntartásában lévő nevelési- oktatási
intézményekben – a mindenkori költségvetési lehetőség függvényében intézményenként
legfeljebb pedagógusok száma x 20 óra/év-ben maximálva - az alábbi kötelező távollétek
tanítási időkeretbe történő beszámítását hagyja jóvá:
- A törvény által kötelezően előírt továbbképzés elvégzését (7 évenként 120 óra)
- Intézményvezetői, vezetőségi döntés alapján, a szakmai, módszertani fejlődéshez, a
megfelelő mentális állapot fenntartásához szükséges továbbképzéseken, tanfolyamokon
való részvételt (előnyt élveznek az 5 éves, 1 éves továbbképzési tervben meghatározottak,
valamint az ingyenes továbbképzések)
- Az intézményvezető által kötelezőnek nyilvánított képzésen, tanfolyamon való részvételt
- Az intézményi minőségfejlesztési program részét képező ütemezett mérések, értékelések
heti 40 órás munkaidőben el nem látható feladatának időtartamát
- A nevelési programban szereplő úszásoktatásra való kíséret kötelező órán felüli
időtartamát
- Az éves munkatervben szereplő rendezvények, kirándulások kötelező órán felüli
időtartamát.
2./ Utasítja az intézményvezetőket, hogy a határozati javaslat 1. pontjában leírt beszámított
órákról a képviselő-testület felé számoljanak el.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: intézményvezetők
Határidő: 1./ pont esetében: folyamatos
2./ pont esetében: a tárgyévet követő zárszámadás benyújtása

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 18 óra 35 perckor berekeszti.
A képviselő-testület ezt követően áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.
K.m.f.

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

