23 / 2007. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2007. augusztus 29-én 17,00 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, Lingl Zoltán, Nagy Tamás, Pék László,
Ulrich Krisztián, Dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán (11 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Gartner József képviselő,
Horváth László képviselő,
Kovárczi Attila képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Encz Ilona ifjúsági, civil, oktatási és művelődési referens,
Szirbek Tiborné egészségügyi referens,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető,
Nagyné Fáró Katalin bizottsági tag.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 14 tagja közül jelen van 11 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az
ülést.
A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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252/2007.(VIII.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
2./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Varga Tibor bizottsági elnök
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde logopédiai feladatainak ellátásával
kapcsolatos határozatok meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ Bakonykarszt Zrt-vel megállapodás kötése
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Önkormányzati belterületi közutak burkolat felújítása 2. ütem
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Zirc, új autóbusz-pályaudvar építés bonyolító szerződés módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda mozgókönyvtári
feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy az 5./ és 7./ napirendi pontokat zárt ülés keretében
tárgyalják.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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253/2007.(VIII.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat zárt ülés
keretében tárgyalja:
5./ Bakonykarszt Zrt-vel megállapodás kötése
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Zirc, új autóbusz-pályaudvar építés bonyolító szerződés módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK. rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Dr. Árpásy Tamás jegyző elmondja, hogy a rendelet módosítása két okra vezethető vissza. Az
egyik a szakbizottság által már tárgyalt adósságkezelés beemelése és az azzal kapcsolatos
kérdések tisztázása. A másik pedig, hogy a rendelet módosítása időszerűvé vált, hiszen
nagyon sok jogszabályváltozást kellett átvezetni a rendelet aktualizálásához.
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság az alábbi módosításokkal javasolja a rendelettervezet elfogadását:
Módosító rendelet 5. §-ával módosított
„11. § (6) bekezdés e/ a megállapodás szerint, de minimum három havonta meg kell jelennie a
Családsegítő Szolgálatnál,”
„11. § (10) bekezdés e/ a megállapodás szerint de legalább három havonta nem keresi fel a
Családsegítő Szolgálatot.”
Dr. Árpásy Tamás jegyző az egészségügyi bizottság javaslatával egyetért, azt elfogadja.
Jelzi, hogy a rendelet hatályba lépésének javasolja 2007. szeptember 1. napját.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
16/2007.(VIII.29.) rendelet
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet módosításáról
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2./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Varga Tibor bizottsági elnök
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök tájékoztatása szerint a kiküldött előterjesztésben
nem szerepel a költségvetési rendelet jelenleg hatályos bekezdése, amihez a módosítás
kapcsolódik. Ez a bekezdés kizárólag önerő-kiegészítésre biztosította a lehetőséget Zirc város
civil szervezetei számára. Az eltelt időszak tapasztalatai, illetve a pályázati feltételek
megváltozása miatt gyakorlatilag a civil szervezetek nem tudtak élni ezen önkormányzati
támogatás nyújtotta lehetőséggel, ezért kibővítenék az 1 millió Ft-os pénzkeret felhasználását
természetesen megtartva az önrész-kiegészítés esetleges szempontját is.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Vörös Kálmán képviselő támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy eddig 11 nyertes pályázata volt a civil
szervezeteknek, az összes támogatás összege 5.193.000,- Ft.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
17/2007.(VIII.29.) rendelet
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet
módosításáról
3./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester röviden kifejti, hogy a társulási megállapodás módosítása a 2. és a 4.
számú melléklet módosítását jelenti. A 2. számú melléklet a zirci intézményeket érinti a
közoktatási iskola- és óvodatársulás létrehozása kapcsán. Fontos, hogy a társulási
megállapodásba bekerüljenek ezek a szervezetek annak érdekében, hogy a kiegészítő
normatívát a társuláson keresztül igényelni tudják. A 4. számú mellékletben pedig Lókút,
Nagyesztergár és Olaszfalu önkormányzatai kerülnek be a Zirc Kistérségi Szociális
Szolgáltató Központ által végzett feladatok körébe.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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254/2007.(VIII.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának az előterjesztés mellékletét képező –– a Zirc és Környéke Közoktatási
Óvoda és Iskolatársulás megalakulását, valamint a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató
Központ által ellátott közösségi ellátási feladat Lókút, Nagyesztergár és Olaszfalu Községi
Önkormányzatok közigazgatási területével történő bővülését rögzítő - módosítását
jóváhagyja, aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
4./ A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde logopédiai feladatainak ellátásával
kapcsolatos határozatok meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Ulrich Krisztián képviselő kérdezi, hogy 2007. évben csak a városi költségvetést terhelné
ennek a költsége, vagy számíthatnak térségi támogatásra? Ennek fedezetét honnan teremtik
elő?
Ottó Péter polgármester válasza szerint a helyzet nagyon hasonló, mint az oktatási társulások
esetében volt, ahol a kistérségnek az a szerepe, hogy általa azok a kiegészítő normatívák
hívhatók le, amelyek egyébként nem lennének lehívhatók, ha ez a feladat nem szerepelne a
társulási megállapodásban. A társulási megállapodás úgy fogalmaz, hogy a feladatellátást a
kiegészítő normatíva terhére biztosítja. Tehát, ezen felül a társulás nem ad - s ez által a
társulásban egyik önkormányzat sem - erre forrást. Mindenkinek a kiegészítő normatívát a
társuláson keresztül igénybe véve egyébként saját forrásból kell kiegészíteni a
feladatellátáshoz szükséges összeget, ami egy főállású logopédus esetében éves szinten kb. 3
millió Ft-ot jelent. Alap-normatívaként lehívható 1.020.000,- Ft, és ellátottak után pedig
11.000,- Ft-os kiegészítő normatíva vehető igénybe a társuláson keresztül. Ez kb. 50 %-ban
fedezi a foglalkoztatás költségét. Időarányosan ez azt jelenti, hogy önkormányzati forrásból
kb. félmillió Ft szükséges az év hátralévő részében az óvoda megerősítéséhez.
Hozzászólás
Lingl Zoltán képviselő említi, miszerint az elmúlt években a logopédia kérdését alaposan
körbejárták, s az iskolai tapasztalatok alapján mindenképpen indokoltnak tartja, hogy az
óvodában is alkalmazzanak egy főállású logopédust.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
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255/2007.(VIII.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2007.(II.15.) Kt. számú határozatot
visszavonja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
256/2007.(VIII.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratának 2007. szeptember 1. napjával történő módosítását az
előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület 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. szeptember 1.
2./ pont esetében: 2007. szeptember 15.
257/2007.(VIII.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde logopédiai feladatainak ellátása érdekében 1 fő közalkalmazott 2007.
szeptember 1-jétől 2007. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó személyi
juttatásainak pénzügyi fedezetét pótelőirányzatként a költségvetési tartalék terhére
biztosítja
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert a pótelőirányzat költségvetésben történő
átvezetésére.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2007. október 31.
6./ Önkormányzati belterületi közutak burkolat felújítása 2. ütem
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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258/2007.(VIII.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzati Képviselő-testülete az „Erdőalja lakótelep 10 gyűjtőútjának
komplex felújítására” pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program
KDOP-2007-4.2.1/B kódszámú pályázati felhívására.
A fejlesztés költsége
110.000.000,- Ft
Pályázott támogatás
77.000.000,- Ft
A saját forrás
33.000.000,- Ft,
melyből 2007. évben rendelkezésre áll 960.000,- Ft.
A saját forrást az önkormányzat képviselő-testülete a 2007. és 2008. évi költségvetéseiben
biztosítja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht-hez nyújtsa be.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2007. augusztus 31.
8./ A Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda mozgókönyvtári
feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Dr. Árpásy Tamás jegyző elmondja, hogy az ülés előtt kiosztott megállapodás-tervezet az
eredeti együttműködési megállapodás-tervezetben foglaltakhoz képest azt a módosítást
tartalmazza, miszerint a 2.2. pontban a többcélú kistérségi társulás által lehívott kiegészítő
normatívából és az arányosan leosztott részből származó vagyongyarapodás nem a társulás
tulajdonát, hanem a résztvevő önkormányzatok tulajdonát képezné. A 3.3. pontban kivételre
kerül az „ellátja a Zirc és Környéke Kistérség Többcélú Társulása feliratú bélyegzővel”
szövegrész. A megállapodás-tervezet 1. fejezetének címe „Az együttműködés célja”
megfogalmazásra módosul, hiszen itt a lényeg az önkormányzatok együttműködése, amelyet a
többcélú kistérségi társulás, mint a kiegészítő normatíva címzettje felügyel és koordinál.
Jelzi, hogy az intézmény alapító okiratának tervezetéből az utolsó oldal második bekezdése
– a Zirci Galériában évente legalább négy kiállítás szervezése – kikerül.
Kérdés
Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető utal a megállapodás-tervezet 5.3. pontjára, mely
szerint az önkormányzatok felmondása érvényességének feltétele, hogy legalább négyen
megtegyék a felmondó nyilatkozatot. Kérdezi, a települések csak ekkor léphetnek ki
egyesével a feladatellátásból?
Ottó Péter polgármester szerint külön kell választani a kilépés és a felmondás fogalmát. Tehát,
ha egy, kettő vagy három önkormányzat ki akar lépni, akkor a többi – egyébként szerződéses
viszonyban lévő – önkormányzatnak az egymáshoz fűződő viszonyát nem érinti.

9

A szerződés felmondásához vagy az kell, hogy a szolgáltató, intézményt működtető – adott
esetben Zirc városa – mondja fel a megállapodást, vagy másik négy önkormányzat
egybehangzó akarata legyen a megállapodás felmondása. Ezt azért fogalmazták meg így, ha
valaki esetleg úgy gondolja, ki szeretne lépni, akkor az a többiek együttmunkálkodását
lehetőség szerint ne érintse.
Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető számára így már érthető ez a dolog. Az 5.4.
ponttal kapcsolatban úgy véli, leszűkíti a lehetőségeiket, mivel a kistérségi társulási ülésen a
polgármesterekkel megbeszélték azt, hogy az idei normatíva Zircen marad, s azt a szakmai
előkészítésre fordítják. Ebbe viszont belefoglaltatik személyi kifizetés is, ami lehet
könyvtáros vagy rendszergazda bére. Javasolja, hogy egészítsék ki azzal, hogy a szakmai
előkészítésre fordíthatják, illetve a személyi és tárgyi feltételek megteremtésére.
Ottó Péter polgármester szerint az 5.4. pont arra vonatkozik, hogy ha valaki később kíván
belépni, akkor annak megadják a lehetőséget. Azonban hasonló feltételeket kell teljesítenie,
mint ahogy most a csatlakozó önkormányzatok a négyhavi normatívát átadják Zirc Város
Önkormányzatának, illetve rajta keresztül a szolgáltató intézménynek, hogy a
feladatellátáshoz szükséges feltételeket biztosítsa.
Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető értelmezése szerint akkor nem az idei
lehetőségeket szűkítik ezzel.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy nem.
Holl András képviselő kérdezi, van-e arra valamilyen garancia, hogy a normatíva fedezi a
költségeket, s nem kerül a városnak plusz pénzébe?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy kiindulási alapnak az idei normatívát tekinthetik, ami
emlékezete szerint 1.350.000,- Ft ellátandó könyvtáranként. Tíz csatlakozó könyvtár esetében
ez 13.500.000,- Ft, aminek a fele majdnem 7 millió Ft, amiből gyakorlatilag egy főállású
munkatárs, illetve egy informatikus bérét kell biztosítani. A fennmaradó összeget dologi
kiadásra lehet fordítani. Amennyiben következő évben a normatíva úgy alakulna, hogy abból
nem lehet megoldani a feladatot, akkor lehetőség van a megállapodás felmondására, vagy
megpróbálják más alapokra helyezni a feladatellátást.
Nagy Tamás képviselő kérdezi, ha a költségvetési törvény változása miatt nem jönnek ki a
normatívából, s felmondják a megállapodást, akkor mi lesz az addig megszerzett
vagyonelemekkel? Szét kell osztani a tagok között?
Ottó Péter polgármester válasza szerint, amit egy adott önkormányzatnál beszereztek az a
tulajdonába kerül. Tehát, nincs szó vagyonfelosztásról.
Dr. Árpásy Tamás jegyző szerint valóban így van, hiszen a könyvtárakról szóló törvény
megfogalmazása szerint a könyvtári feladatok ellátása a települési önkormányzatokat illeti.
Úgy véli, ha a feladat címzettje az önkormányzat, akkor a feladat végrehajtásához
elengedhetetlenül szükséges vagyon is hozzá kell, hogy kerüljön, illetve ott maradjon.
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, az intézmény engedélyezett létszámkerete ehhez a
feladatellátásához elegendő-e?
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Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető válasza, hogy igen. Hozzáteszi, miszerint az
alapító okirat kiegészítéséből is látszik, hogy nagyon komoly feladatbővülést jelent az
intézmény részére. Amennyiben erről a képviselő-testület határozatot hoz, akkor a személyi
feltételeket is biztosítani kell. Felveti – miután a képviselő-testület korábban erről döntött -,
hogy az őszi létszámcsökkentést követően ez a feladat nem megvalósítható.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy amikor a költségvetési rendeletet megalkották és szó
volt a létszámleépítésről, akkor éppen a mozgókönyvtári feladatellátás volt az a terület,
amellyel kapcsolatban megfogalmazták, ha megvalósul, akkor mindenképpen többletmunkaerőigénnyel is jár, így az ebből befolyó normatívából egy könyvtáros státusz
megőrizhető.
Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető megjegyzi, nem többlet-státusz igénnyel
jelentkeztek, hanem kérték, hogy a jelenlegi struktúra maradjon meg, s ezzel vállalják be a
feladatellátást.
Ottó Péter polgármester emlékezete szerint a képviselő-testületnek van egy érvényes
határozat, amely két fő foglalkoztatását addig engedélyezi, amíg a munkaügyi központ
támogatása le nem jár. Tehát, a foglalkoztatásukra nem tudtak előirányzatot biztosítani, s
amikor a költségvetési rendeletet elfogadták, úgy gondolkodtak, ha bejön a mozgókönyvtári
feladatellátás, akkor az intézmény bevételhez jut, ami által a foglalkoztatásuk biztosítottá
válhat. Véleménye szerint a határozat végrehajtásának határideje előtt vissza kell térni a
személyi kérdésre.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
259/2007.(VIII.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Tourinform Iroda alapító okiratának módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a módosított alapító okirat Magyar Államkincstár
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága és a Magyar Könyvtári Intézet (OSZK
Budapest) részére történő megküldésére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2007. augusztus 31.
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260/2007.(VIII.29.) Kt. számú határozat
1/ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a
mozgókönyvtári szolgáltatás zirci kistérségben történő ellátásának feltételeit, illetőleg a
Zirc Kistérség Többcélú Társulása, a Zirc Városi Önkormányzat (mint Szolgáltató),
valamint a mozgókönyvtári szolgáltató helyeket biztosító önkormányzatok jogait és
kötelezettségeit rögzítő együttműködési megállapodást jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület a megállapodás aláírására az alpolgármestert felhatalmazza.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Dr. Czuppon Károly alpolgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2007. szeptember 1.

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 17 óra 45 perckor berekeszti.
A képviselő-testület ezt követően áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

