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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2007. október 25-én 17,10 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,
Horváth László, Kovárczi Attila, Lingl Zoltán, Pék László, Dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán
(8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Baranyai József képviselő,
Gartner József képviselő,
Holl András képviselő,
Kasper Ágota képviselő,
Nagy Tamás képviselő,
Ulrich Krisztián képviselő,

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

- valamint megjelent még:
Baky György polgármester,
Bakonybél Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7 tagja,
Busz János polgármester,
Pénzesgyőr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5 tagja.
Surányi Mihály polgármester,
Lókút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3 tagja.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 14 tagja közül jelen van 8 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 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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297/2007.(X.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság kapcsolódó határozati javaslattal javasolja a
rendelet-módosítás elfogadását.
Dr. Árpásy Tamás jegyző utal a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulásra vonatkozó
társulási megállapodás 9.3. pontjára, mely szerint a 2007/2008-as tanévben a bakonybéli és
pénzesgyőri 8. osztályos tanulók részére önálló osztály indítására kerül sor a
bázisintézményben. Az osztály indításával kapcsolatos költségek normatívával le nem fedett
részének 50 %-ával járul hozzá Bakonybél és Pénzesgyőr község önkormányzata, tanulószám
arányosan.
Ezt követően ismerteti az oktatási bizottság által megfogalmazottakat, mely szerint a
hivatkozott társulási megállapodás 9.3. pontjában szereplő „költségek normatívával le nem
fedett részének 50 %-a” szövegrész – a költségvetés összeállítása és végrehajtása kapcsán –
helyes értelmezését az alábbiak szerint javasolja meghatározni az érintett képviselő-testületek
számára:
intézményi működési _
a konyha működési költségei
költségek
étkezési normatívával csökkentett normatíva

X a + osztály létszáma

a Zircre járó gyermekek létszáma

Kérdés
Busz János polgármester – miután semmiféle anyagot nem kaptak - kéri, hogy
számszerűsítsék az ismertetett képletet.
Horváth László képviselő kifejti, hogy a megkötött társulási megállapodás 9.3. pontja
tartalmazza a költségek megoszlásának arányát. Tehát, a normatíván felüli rész 50 %-át
nevesíti, de magát a költséget nem. Ugyanis egy intézményfenntartás esetében van
felhalmozási, működési költség, s ezen belül van állandó és változó költség. A képlet
gyakorlatilag azt rendezi, hogy a társult önkormányzatok nem fizetnek többet
hozzájárulásként, mint amennyit jogosan kell. Nincs benne az intézmény felhalmozási
költsége, a konyha költsége, stb. Ez letisztázza azt, hogy mi tartozik e kategóriába.
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Hozzáteszi, hogy a kiküldött anyaghoz képest számszakilag semmi nem változik, csak az
elvet kellett letisztázni, mert a társulási megállapodás ezt nem rendezi.
Dr. Varga Tibor képviselő kérdezi, mihez kapcsolódik ez a módosítás?
Ottó Péter polgármester válasza szerint ez egy kiegészítő határozati javaslat.
Dr. Varga Tibor képviselő megjegyzi, hogy a társult önkormányzatok annak idején kötöttek
egy társulási megállapodást. Viszont a mai ülés napirendi pontja csak a települési
önkormányzatok költségvetésének módosítása. Véleménye szerint az ismertetett képlet a
korábban határozattal elfogadott megállapodás értelmezése. Nem érti az összefüggést.
Pill Eszter osztályvezető elmondja, hogy az oktatási bizottság javaslatára került be.
Tulajdonképpen a társulási megállapodást kellene ezzel a későbbiekben módosítani. Említi,
hogy amikor a társulási megállapodást elfogadták az önkormányzatok, illetve az egyeztető
megbeszélések folytak, akkor szó volt az ilyen fajta költségmegosztásról. E képlet által magát
az elvet tisztázták le. Számszakilag az előterjesztést nem érinti, illetve jelen pillanatban 2007.
évben az önkormányzatok hozzájárulását, mert képlékeny még ez a dolog, mivel négyhavi
költségvetést fogadnak el a testületek. Kevés gyereket érint, illetve ez a szám állandóan
változni fog, s ahogy a társulási megállapodásban megfogalmazásra került minden év végével
az elszámolás kötelezettsége, ezért az elszámolás során fogják beépíteni ezt a költséget, ami
egyáltalán nem biztos, hogy a 2007. évi hozzájárulást növelni vagy csökkenteni fogja.
Hangsúlyozza, jelen pillanatban ez nincs számszerűsítve az előterjesztésben.
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, ez a képlet melyik évre vonatkozik, mert a számlálóban az
a megfogalmazás van, hogy szorozva a plusz osztály létszámával? Ha jól emlékszik, akkor a
plusz osztály a 7. és 8. osztályt jelentette.
Ottó Péter polgármester közbeveti, hogy csak a 8. osztályt jelenti.
Kovárczi Attila képviselő szerint akkor ennek a kifutása 2008. júniusa, így ez a képlet időben
korlátozott hatályú.
Baky György polgármester nem tud mit kezdeni a kialakult helyzettel. Értelmezése szerint
van egy aláírt megállapodásuk, amit valamennyi önkormányzat képviselője aláírt, s e
megállapodás alapján készült egy költségvetési javaslat, amiről most nekik beszélni kell.
Felveti, vajon ez a képlet mennyiben befolyásolja annak a költségvetési előterjesztésnek a
tartalmát, amit kézhez kaptak, s amiről nekik dönteni kellene?
Pill Eszter osztályvezető válasza, hogy nem befolyásolja.
Baky György polgármester még mindig nem érti, hogy e képletnek mi lenne a végeredménye,
s nem tudja, hogy valóban igaz-e az állítás, miszerint nem befolyásolja az előttük lévő
költségvetés tartalmát.
Lingl Zoltán képviselő szerint ez az egész úgy vetődött fel, hogy a költségvetésben nincs
benne a plusz osztály költségeinek az 50 %-a. A pénzügyi osztályvezető többször is
megindokolta, hogy ezt most nem lehet megállapítani, mert napról napra változik. Amikor
2008. március-áprilisban meglesz az elszámolás, akkor lehet ezt a költséget kiszámolni.
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Tehát, a jelenlegi költségvetéshez ennek köze nincsen, csak fontosnak tartotta tisztázni azt,
hogy majd az elszámolásnál mi alapján fogják ezt az 50 %-ot kiszámítani. A cél, hogy
mindenki számára egyértelmű legyen, miszerint az 50 %-kal ebben a költségvetésben nem
foglalkoznak, viszont az elszámolásnál ez alapján kerül kiszámításra.
Baky György polgármester amennyiben jól érti, akkor ez a módosítás nem egyéb, mint
tájékoztató jellegű, aminek semmi köze a mostani napirendi ponthoz.
Ottó Péter polgármester szerint ennek akkor lesz jelentősége, ha a 2007. évi zárszámadás
készül. Hozzáteszi, hogy az oktatási bizottság megfogalmazott egy kiegészítő határozati
javaslatot a költségvetési rendelet módosításához, a többi önkormányzat számára pedig a
társulás költségvetésének a megállapításához. Ez a javaslat már most rendezi azt, hogy a
zárszámadás készítésekor ez a képlet képezi a Bakonybélből és Pénzesgyőrből bejáró 8.
osztályosokkal kapcsolatos költségek elszámolását. Egyébként a társulási megállapodás
szerint az 50 %-át bevállalta Zirc városa, 50 %-át pedig a tagönkormányzatok. Emlékezete
szerint, amikor a társulási megállapodásnak ezt a pontját fogalmazták, akkor polgármester úr
gesztus értékűnek nevezte, hogy Zirc város bevállalta a költségek 50 %-át. Bízik abban, hogy
a megítélés továbbra is ez. Reméli, hogy a bonyolultnak tűnő képlet egyértelműen arról szól,
amit szándékoztak megfogalmazni a társulási megállapodás 9.3. pontjával kapcsolatban.
Kovárczi Attila képviselő felvetésével kapcsolatban jelzi, hogy valóban a 2007/2008. tanévre
vonatkozik.
Horváth László képviselő egyetért az elhangzottakkal, mert ez a képlet nem más, mint
megmagyarázza azt a számot, ami a megállapodásban és a költségvetésben van, amiből
levontak olyan egyéb – a várost terhelő - költségeket, amit nem kívánnak megosztani a társult
önkormányzatokkal. A társulási megállapodás hivatkozott pontja úgy fogalmaz, hogy költség,
amiről nem tudni mit takar, mert lehet konyhai, felhalmozási és egyéb költség. A képlet nem
tartalmazza a járulékos költségeket. A bizottság által megfogalmazott javaslat elvet teremt a
szám mögé, amit minden önkormányzat megkapott.
Dr. Varga Tibor képviselő véleménye szerint a határozati javaslat nem a költségvetésmódosítás kísérő határozata, hanem a társulási megállapodás valamelyik függelékébe
kiegészítőként kell beletenni, s ezért a társulási megállapodást módosítani.
Hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester szerint Zirc város költségvetési rendeletébe be kell építeni az
intézmény költségvetését, s ezt akkor tudja Zirc Város Önkormányzata megtenni, ha a
tagönkormányzatok jóváhagyják a társulások költségvetését. Ezért kéri a jelenlévő
polgármestereket és a képviselő-testületek tagjait, hogy hozzák meg ezzel kapcsolatos
döntéseiket.
Megállapítja, hogy a társult önkormányzatok mind az iskolatársulás, mind az óvodatársulás
költségvetését elfogadták.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
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21/2007.(X.25.) rendelet
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) rendelet
módosításáról

Ottó Péter polgármester az oktatási bizottság javaslatával kapcsolatban – meghallgatva Dr.
Varga Tibor képviselő véleményét - úgy gondolja, lehet, hogy célszerűbb lenne a társulási
megállapodást ennek megfelelően módosítani, de ha a jelenlévő képviselő-testületek közös
akaratukat és szándékukat egy kiegészítő határozattal megerősítik, akkor ugyanazt a célt
tudják elérni, mint egy következő ülésen a társulási megállapodás módosításával vagy
pontosításával.
Javasolja, hogy a képviselő-testület az oktatási bizottság kapcsolódó határozati javaslatát
fogadja el. Ugyanakkor polgármestertársaira bízza, hogy ők ezt a javaslatot most megteszik-e
képviselő-testületeik irányába vagy sem. Amennyiben nem teszik meg, akkor kéri, hogy a
javaslatot egy következő testületi ülésen tárgyalják meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal
határozatot hoz:
298/2007.(X.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási
Iskolatársulásra vonatkozó társulási megállapodás 9.3. pontjában szereplő „költségek
normatívával le nem fedett részének 50 %-a” szövegrész – a költségvetés összeállítása és
végrehajtása kapcsán – helyes értelmezését az alábbiak szerint határozza meg:
intézményi működési _
a konyha működési költségei
költségek
étkezési normatívával csökkentett normatíva

X a + osztály létszáma

a Zircre járó gyermekek létszáma

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2007. évi zárszámadás elkészítése

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 17 óra 40 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

