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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2007. november 29-én 17,50 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, Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Nagy Tamás, Dr. Varga Tibor,
Vörös Kálmán (8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Gartner József képviselő,
Holl András képviselő,
Horváth László képviselő,
Kovárczi Attila képviselő,
Pék László képviselő,
Ulrich Krisztián képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Encz Ilona ifjúsági, civil, oktatási és művelődési referens,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Kovárcziné Sárfi Andrea GAESZ mb. vezetője,
Stumpfné Mayer Mária városi kórház gazdasági vezetője,
Schreindorfer Károly Városüzemeltetési Kht. ügyvezetője.

A képviselő-testület a 2007. november 26-án elfogadott napirendnek megfelelően az ülést
folytatja.
8./ Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható
teljesítési adatok
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pill Eszter osztályvezető röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.
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Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását az alábbi módosítással:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
jelen előterjesztésben leírtak szerinti koncepcióját a költségvetésről szóló ….”
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Dr. Varga Tibor képviselő kérdezi, az iparűzési adóhoz kapcsolódó adóerő-képesség
növekedése azt jelenti, hogy a városban gazdasági háttere erősödött az elmúlt időszak alatt?
Pill Eszter osztályvezető válasza, hogy igen.
Kasper Ágota képviselő utal a kiadási előirányzat táblázatának első oldalára, ahol a
polgárvédelmi feladatok során 1.114 eFt szerepel. Kérdezi, mi a növekedés oka?
Pill Eszter osztályvezető válasza szerint a Polgármesteri Hivatalban a polgárvédelmi
feladatokat ellátó személy megbízási díja a város- és községgazdálkodás szakfeladaton
szerepelt. Miután szereti elkülöníteni, ezért nemcsak a dologi kiadásait hozta erre a sorra,
hanem a megbízási díjat is.
Kasper Ágota képviselő kérdése ugyancsak e táblázat első oldal városfejlesztési referens
sorával kapcsolatos.
Pill Eszter osztályvezető elmondja, hogy eddig valamilyen oknál fogva ki volt emelve a
városfejlesztési referens juttatása. Feltételezi, hogy azért, mert megbízási szerződéssel
foglalkoztatták az önkormányzatnál. Ez az állapot megszűnt, mert ő a Városüzemeltetési
Osztály munkatársa lett. Ilyen értelemben feleslegesnek tartotta őt külön soron szerepeltetni.
Kasper Ágota képviselő kérdése a kiadási előirányzat táblázat negyedik oldalán a volt MHSZ
működési költség sor 3.300 eFt-jára vonatkozik.
Pill Eszter osztályvezető válasza szerint az ifjúsági központ működésének tartós
biztosításához bizonyos kötelező karbantartási munkákat el kell végezni, hogy az
engedélyeket megkapja.
Hozzászólás
Ottó Péter polgármester az elhangzottakat kiegészíti azzal, hogy a koncepció egy terv, ami
előkészíti azt a tervezési folyamatot, amely a költségvetési rendelet elfogadásáig tart. Az
intézményvezetőkkel történt egyeztetések során is felmerültek olyan plusz igények,
amelyekkel mindenképpen foglalkozni kell, illetve a folyamatos egyeztetések és tárgyalások
alkalmával is megfogalmazódnak olyan célok, amelyekre forrást kell biztosítani. Úgy
gondolja, az egyik ilyen stratégiai cél, hogy a turizmus területén fejlődni tudjanak. Ebben az
évben jelentős problémát okozott időnként, hogy a város megjelentetése különböző
médiákban, kiadványokban nagyrészt forráshiány miatt nem történt meg. Márpedig nem
beszélhetnek arról, hogy turizmust fejlesztenek, ha a legfontosabb eszközt, a marketinget nem
tartják kiemelten szem előtt.
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Az óvodának volt egy négyórás státusz-bővítési igénye a bölcsődei feladatellátással
kapcsolatban. A könyvtár esetében bizonyos technikai fejlesztések váltak időszerűvé. A
Városüzemeltetési Kht. részéről felmerült a még meglévő temetői hársfák kitermelésének
kérdése, mivel azok továbbra is veszélyt jelentenek a síremlékekre. A tanuszoda esetében egy
vegyszeradagoló készülék beszerzése tűnik halaszthatatlan feladatnak.
Lingl Zoltán képviselő jelzi, hogy a 2007. október 1-jei testületi határozatnak megfelelően
amennyiben az általános iskola sportpályája eladásra kerül, akkor a költségvetésben egy új
kialakításának költségeit szerepeltetni kell. Igazából most még összeget betervezni nem lehet,
de az osztályvezető megígérte, hogy a szöveges részben szerepelni fog.
Ottó Péter polgármester tapasztalata szerint a koncepciót követő időszak nem a plusz igények
beépítéséről szól, hanem éppen az ellenkezőjéről, mivel a jelenlegi 88 millió Ft hiány
eltüntetését kell megoldani. Az előző évihez képest úgy tűnhet, hogy könnyebb helyzetben
vannak most, de nem szabad elfelejteni, hogy februárban a költségvetési rendelet
elfogadásával párhuzamosan olyan intézkedéseket hozott az önkormányzat, melyek
meghozatalára most már nincs lehetőség. A végrehajtott létszámleépítés - ami sokak szerint
már túlzott volt az elmúlt évben – következményét bizonyos területeken valóban lehet érezni,
ezért ezzel nem tudnak számolni. Az önkormányzat intézményei folyamatosan eléggé
megszorított állapotban voltak a dologi kiadások tekintetében is. Tehát, itt sem lehet jelentős
kiadás-csökkentést elérni. Ugyanakkor ez az év arról is szólt, hogy az önkormányzat, illetve
intézményei arra legyenek késztetve, hogy saját bevételeiket növeljék, s így teremtsék meg a
működtetéshez szükséges kiadások egy részének feltételét.
Úgy véli, nem lesznek könnyű helyzetben, ha a költségvetési koncepció hiányának
eltüntetéséről fognak gondolkodni az elkövetkezendő hetekben. Kiemeli, hogy a
koncepcióban tervezték az önkormányzat kötvény-kibocsátását, s az erről szóló javaslatot a
képviselő-testület a hétfői ülésén elfogadta. Véleménye szerint a döntést megelőző vitában
résztvevőknek igaza van és lehet, de jelen pillanatban nem tudni, hogy mi lesz egy vagy két
hónap múlva. Úgy gondolja, azzal, hogy a képviselő-testület a kötvény-kibocsátás mellett
döntött biztosítékot teremtett arra, hogy az elképzelt és tervezett fejlesztéseket meg tudják
valósítani. Példaként említi az utak felújítását, a járóbeteg-szakellátás fejlesztését, valamint a
turisztikai szempontból fontos belvárosi kép kialakítását. Ugyancsak fontos terület a
munkahely-teremtés, amihez elengedhetetlen, hogy az ipari parkot kedvezőbbé tegyék a
befektetők számára. Ezeket a fejlesztéseket csak akkor tudják megvalósítani, ha sikerül
pályázati forrásokat bevonni. Az Európai Uniós pályázatokat tekintve az önkormányzatok
talán kicsit kedvezőbb helyzetben vannak, mint a gazdálkodó szervezetek, mert általában 1015 %-os önerővel tudnak forráshoz jutni. Viszont az önerő előteremtése is jelentős feladatot
ró Zirc Város Önkormányzatára. A kötvény-kibocsátással kapcsolatban jelzi, miszerint a
pénzintézeti ajánlatok közül a Takarékszövetkezet Bank Zrt. ajánlatát fogadták el, s bízik
benne, hogy rövid időn belül megtörténik a szerződés megkötése.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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336/2007.(XI.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének
az előterjesztésben leírtak szerinti koncepcióját a költségvetésről szóló érdemi döntést
előkészítő, azt megalapozó munkaanyagként elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

10./ Folyószámla-hitelkeret szerződés
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
337/2007.(XI.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a számlavezető pénzintézettől, a Zirci
Takarékszövetkezettől 50 millió Ft-os folyószámlahitelt vesz fel.
A hitel fedezetéül felajánlott biztosítékok az alábbi hrsz-ú zirci ingatlanok:
1356
1404
1725
1793
1893/1
2358/7
2358/8
2358/9
2358/10
2358/13
2358/14
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a folyószámla-hitelkeret szerződés
megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2007. december 15.
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11./ Porva Községi Önkormányzat körjegyzőség alakítását célzó szándéka
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
338/2007.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – amennyiben Porva Községi
Önkormányzat a Zirc Városi Önkormányzathoz, mint körjegyzői feladatokat ellátó városi
önkormányzathoz való 2008. január 1-jétől történő csatlakozás szándékát tartalmazó
határozatát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 39. § (3)
bekezdésében foglalt határidőben meghozta volna – a csatlakozást az előterjesztés
Munkaanyagában leírt feltételek Porva Községi Önkormányzat általi teljesítésével tudná
elfogadni.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatot, illetve az 1./
pontban hivatkozott Munkaanyagot Porva Községi Önkormányzat polgármestere részére,
illetve – tájékoztatásul – az előterjesztés 1. számú mellékletét Olaszfalu-NagyesztergárLókút Községek Körjegyzője részére juttassa el.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2007. november 30.

12./ Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége távhő-szolgáltatási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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339/2007.(XI.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Bakonyi Önkormányzatok
Szövetsége Zirc, Rákóczi tér 15/b. szám alatti irodájának távfűtésről való leválásához azzal a
feltétellel, hogy a fogyasztónak teljesítenie kell a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII.
törvény, valamint a 22/2000.(X.15.) ÖK. rendelet előírásait.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

13./ A gyepmesteri feladatok ellátása Zircen
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja az 1./C
és a 2. határozati javaslat elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja az 1./A határozati javaslat elfogadását
azzal, hogy a szerződéskötés havi 4 alkalomra történjen. A bizottság ugyancsak javasolja a 2.
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Dr. Czuppon Károly alpolgármester kérdezi, hogy a befogott állatok közül havi átlagban
mennyiért jelentkezett a gazdája?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy pontos adatot nem tud mondani, de a befogott
kutyákat a képújságon, illetve állatvédőkön keresztül rendszeresen hirdetik. A befogott állatok
többségét elviszik.
Kasper Ágota képviselő úgy véli, a jelenlegi költségek mellett kevés ember engedheti meg
magának, hogy elmenjen Székesfehérvárra az állatért esetleg feleslegesen, mert nem is ott
tartják. Véleménye szerint egy bizonyos ideig helyben tartsák a befogott állatokat, majd azt
követően szállítsák el.
Ottó Péter polgármester ezért tartaná célszerűnek az azonosítási rendszer kialakítását, mert
akkor egyértelmű lenne, hol kell keresni az állatot. Az a variáció a legköltségesebb, hogy egy
ideig itt is és Székesfehérváron is tartsák. Kb. másfél millió Ft beruházást igényel, hogy az
egy hetes tartózkodásra is alkalmassá váljon a telep.
A pályázati lehetőségeket érdemes megvizsgálni, mert jelen pillanatban az önkormányzat
gazdasági helyzetére való tekintettel támogatni tudja, hogy tegyék át a feladatellátás
felelősségét egy olyan vállalkozásra, aki több mint hetven önkormányzattal van szerződéses
viszonyban. Az általuk befogott kutyák – akik menhelyre kerülnek – 40-50 %-a új
tulajdonoshoz kerül, a többit pedig továbbtartják, s csak azokat altatják el, akiknek az
egészségi állapota megkívánja.
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Dr. Varga Tibor képviselő hozzáteszi, hogy a feladatot át kell adni, de a felelősség, akkor is
az önkormányzaté lesz.
Ottó Péter polgármester ebben igazat ad képviselőtársának, de ha az önkormányzatnak van
egy szerződött partnere, aki vállalja a feladatellátást és a jogszabályoknak megfelelő feltételek
biztosítását, akkor a felelősség átterhelődik a feladatellátóra.
Lingl Zoltán képviselő utal az előterjesztés 2. határozati javaslatára, majd kérdezi, arról van
valami információ, hogy a kistérség többi települése hogyan oldja meg ezt a kötelező
feladatot?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy megoldják. Előfordult, hogy egy-egy település a zirci
gyepmesteri szolgálatot vette igénybe.
Úgy látja, hogy minden önkormányzat szorult helyzetben van, s most a kistérségi szintű
feladatellátás havi készenléti díja 150.000,- Ft lenne 15-20 település csatlakozása esetén. Az
önkormányzatoknak havi 10.000,- Ft-ot jelentene, ami éves szinten 120.000,- Ft.
Véleménye szerint a jogszabályi kötelezettségeket azon a legkönnyebb számon kérni, aki
próbál eleget tenni azoknak. Úgy gondolja, ezért van nehéz helyzetben a zirci önkormányzat,
mert mindig is igyekezett megoldani ezt a problémát.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Ellenőrző és
Gazdasági Bizottság javaslatát – 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
340/2007.(XI.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön
szerződést havi négy alkalomra az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft–vel (Székesfehérvár,
Homoksor 7.) nevezett cég – az előterjesztés mellékletét képező - ajánlata alapján az
ebrendészeti feladatok teljes körű ellátására Zirc város tekintetében 2008. január 1-jétől
határozatlan ideig.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. január 01.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
341/2007.(XI.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
folytasson tárgyalásokat a zirci kistérség önkormányzatainak polgármestereivel az
ebrendészeti feladatok közös ellátásáról az Alpha-Vet Kft. árajánlata alapján.
Amennyiben ennek kapcsán kedvezőbb lehetőség adódik az önkormányzat számára e feladat
önálló ellátásánál, az erre vonatkozó javaslatot legkésőbb a képviselő-testület 2007.
decemberi rendes ülésére terjessze elő.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2007. december 14.
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14./ A Zirci Ipari Park bővítésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Dr. Varga Tibor képviselő megítélése szerint éppen időszerű volt az ipari park helyzetét a
képviselő-testület elé terjeszteni, mert amikor az új testület, illetve városvezetés felállt az
elmúlt év őszén egyből megkezdődött az ipari park kérdésének újragondolása. Hiába
elsőrendű prioritás az önkormányzat stratégiai programjában a gazdaság fejlesztése, ha az
előző ciklusban semmi nem történt. Függetlenül attól, hogy a testület és a hivatal illetékes
osztálya elkezdte felgyorsítani a folyamatokat, mind a mai napig várják azt a miniszteri
aláírást, ami a szindikátusi szerződés kapcsán az üzemeltetést átvevő önkormányzat
jóváhagyását megadná. Amíg az aláírás nem történik meg, addig az ipari park nem tud legális
szervezeti működést folytatni.
Úgy gondolja, az önkormányzat jó úton jár, s ezt folytatni kell, ezért támogatja a határozati
javaslat elfogadását.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
342/2007.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zirci Ipari Park bővítését.
A képviselő-testület felhatalmazza Ottó Péter polgármestert, hogy a Zirci Ipari Park
közgyűlésén a bővítés mellett szavazzon Zirc Városi Önkormányzat, mint a ZIP tagja
nevében.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete be kívánja vonni a Zirci Ipari Parkba a Zirc
15/1, Zirc 29, Zirc 30 hrsz-ú ingatlanokat. Ezzel kapcsolatosan felhatalmazza a
polgármestert a szükséges dokumentáció aláírására.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
árajánlatokat kérjen be a Zirc város rendezési tervének módosításához szükséges
közlekedésrendezési tervrészletek elkészítésére, illetőleg arra, hogy a beérkezett
árajánlatok közül – maximum 250.000,- Ft + Áfa erejéig – a legolcsóbb árajánlatot adóval
a szükséges megállapodást megkösse.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: folyamatos,
3./ pont esetében: 2007. december 31.
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15./ Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása

Szilárdhulladék

Kezelési

Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
343/2007.(XI.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező - az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Tanácsa által hozott - 24/2007.(X.19.) ÉBRSZHK-TT számú határozatban foglaltak szerint a
társulási megállapodás módosítását jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
18./ Szakértő megbízása a Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet által teljesítendő
fekvőbeteg és járóbeteg szakellátás működtetését célzó szerződés tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárás kapcsán az önkormányzati érdekek védelmében
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság javasolja a
határozati javaslat elfogadását 300.000,- Ft + Áfa összeghatárig, egyszeri megbízással,
függetlenül az egyeztetések számától.
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. A
bizottság a megbízási díj összegét illetően nem foglalt állást.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását bruttó
300.000,- Ft összegig.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök egyetért az ügyrendi bizottság javaslatával, azt
elfogadja.
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Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a határozati javaslat határidejét módosítsák 2007.
december 14. napjára.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
344/2007.(XI.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
működési tartalék terhére 300.000,- Ft + Áfa összeghatárig – egyszeri megbízással,
függetlenül az egyeztetések számától - kötelezettséget vállaljon szakértő jogász megbízására a
Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet által teljesítendő fekvőbeteg és járóbeteg
szakellátás működtetését célzó szerződés tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás tárgyalásos
szakaszában történő önkormányzati érdekvédelemre, illetve az ajánlattevő(k) által előkészített
szerződés-tervezetek szakértői véleményezésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2007. december 14.
19./ A 289/2007.(X.1.) Kt. számú határozat - Önkormányzati belterületi utak kátyúzása –
határidejének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
345/2007.(XI.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 289/2007.(X.1.) Kt. számú határozat
határidejét 2008. április 30. napjára módosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
20./ Egyéb ügyek
d/ Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési önkormányzati társulási
megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
346/2007.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési
és -kezelési önkormányzati társulási megállapodás – az előterjesztés mellékletét képező szövegszerű módosításával egyetért, annak kiegészítését jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás
kiegészítésének aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2007. december 20.
21./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az
önkormányzat 2007. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.

22./ Tájékoztató a téli síkosság-mentesítés folyamán kiszórt szóróanyag eltakarításával
kapcsolatban
Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a téli
síkosság-mentesítés folyamán kiszórt szóróanyag eltakarításával kapcsolatos tájékoztatót
tudomásul veszi.
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23./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
Ulrich Krisztián bizottsági elnök
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 05 perckor berekeszti.
A képviselő-testület ezt követően áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

