5 / 2008. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. március 31-én 17,15 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, Horváth László, Lingl Zoltán, Pék László, Ulrich Krisztián,
Dr. Varga Tibor (8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Holl András képviselő,
Vörös Kálmán képviselő,

- távolmaradását előre nem jelezte: Gartner József képviselő,
Kovárczi Attila képviselő,
- késve érkezését előre jelezte:

- meghívottak:

Kasper Ágota képviselő
Nagy Tamás képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Encz Ilona ifjúsági, civil, oktatási és művelődési referens,
Findeisz János díszpolgár,
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Schreindorfer Károly Városüzemeltetési Kht. ügyvezetője,
Fiskál János Eplény község polgármestere,

- a sajtó képviseletében: Mátételki András (NAPLÓ).
Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
14 tagja közül jelen van 8 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, s jelzi, hogy az „Üzletház
Kft-vel kötendő szerződés” című napirendi pontot nem javasolja tárgyalni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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49/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Személyi ügyek
1./ A „Zirci Városüzemeltetés” Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezetőjének
béremelése
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
2./ Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
3./

Eplény község körjegyzői
felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester

feladatainak

ellátásához

kapcsolódó

megállapodás

4./ Zirc Városi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 2008. évi közbeszerzési terve
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ A 2008/2009-es tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly
Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában
Előadó: Kasper Ágota bizottsági elnök
6./ Veszprém megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési
tervének felülvizsgálata 2007-2013
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Zirc, Alkotmány u. 8. fsz. 2. szám alatti lakóingatlan bérleti szerződése
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Zirc, Állomás utcában kerékpár- és gyalogos út tervezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ KDOP 3.1.1./C „Kistelepüléseken településkép javítása” című pályázathoz tételes tervezői
költségbecslés készíttetése
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ Egyéb ügyek
a/ Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet magasabb vezetői álláspályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Veszprém Megyei Önkormányzat által kiírt Szülőföld program pályázat benyújtása
Előadó: Dr. Varga Tibor bizottsági elnök
c/ X. Bakonyi Betyárnapokhoz önerő biztosítása pénzeszköz átadással
Előadó: Ottó Péter polgármester

4

d/ XVIII. „ZIRCI BULI” - a család és barátság fesztiváljához önerő biztosítása
pénzeszköz átadással
Előadó: Ottó Péter polgármester
e/ Csatlakozás a Mária Út Közhasznú Egyesület által a Mária Út projekt megvalósítása
céljából létrehozott konzorciumhoz
Előadó: Dr. Czuppon Károly alpolgármester
f/ Pályázat benyújtása helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatás igénylésére
Előadó: Ottó Péter polgármester
g/ Zirc, Damjanich u. 1. szám alatti lakás bérlőkijelölése
Előadó: Ottó Péter polgármester
h/ Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
i/

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Kezelési

j/ „Járdaépítési Alap” közterületi járdák felújítása ingatlantulajdonosok bevonásával
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
11./ Tájékoztató a Közép-dunántúli Régió Mentőszervezet 2007. évi munkájáról
Előadó: Dr. Czirner József regionális orvos igazgató
12./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2008. I. félévi pályázati döntésről szóló
tájékoztató
Előadó: Kasper Ágota bizottsági elnök
13./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
Ottó Péter polgármester javasolja zárt ülés keretében tárgyalni az 1./, 7./, 8./ és a 10/g
napirendi pontokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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50/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat zárt ülés
keretében tárgyalja:
1./ A „Zirci Városüzemeltetés” Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság ügyvezetőjének
béremelése
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Zirc, Alkotmány u. 8. fsz. 2. szám alatti lakóingatlan bérleti szerződése
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Zirc, Állomás utcában kerékpár- és gyalogos út tervezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ Egyéb ügyek
g/ Zirc, Damjanich u. 1. szám alatti lakás bérlőkijelölése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjait a nyílt ülést követően
tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
támogatja a javaslatot.
NAPIREND ELŐTT:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kérdés
Lingl Zoltán képviselő utal a jelentésben szereplő 13/2008.(I.28.) Kt. számú határozatra, mely
szerint a volt kommunális hulladéklerakó területén talajvíz szennyezettséget kellett mérni. A
tájékoztató szerint a megbízás megtörtént, a munka elvégzésre került. Érdeklődik, hogy van-e
ennek már eredménye, s ha igen, akkor az igényel-e további intézkedést?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a vizsgálat gyakorlatilag nem tárt fel mást, mint amit a
korábbi vizsgálatok is feltártak.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi.

Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
2./ Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását az alábbi módosításokkal:
A 6./ pontban „A költségvetési szerv Zirc Városi Önkormányzat és Eplény Községi
Önkormányzat között kötött megállapodás alapján ellátja Eplény község vonatkozásában a
körjegyzői feladatokat” szövegrész helyébe a „Zirc Városi Önkormányzat és Eplény Községi
Önkormányzat között megkötött megállapodás alapján a költségvetési szerv vezetője a
költségvetési szerv bevonásával látja el Eplény község vonatkozásában a körjegyzői
feladatokat” szövegrész kerüljön.
A 9./ pont vonatkozásában a bizottság javasolja a hatályos szövegrész változatlanul hagyását.
Kasper Ágota képviselő megérkezik az ülésterembe.
Dr. Árpásy Tamás jegyző jelzi, hogy az ügyrendi bizottság javaslatát elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve az Ügyrendi, Helyi
Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javaslatát - 8 igen szavazattal, 1
tartózkodással határozatot hoz:
51/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a módosított alapító okiratnak a 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: azonnal
2./ pont esetében: 2008. április 8.
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3./

Eplény község
felülvizsgálata

körjegyzői

feladatainak

ellátásához

kapcsolódó

megállapodás

Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, miszerint a szorzószám úgy kerüljön
megállapításra, hogy a normatíván felüli működési hozzájárulás 3 millió forint összegű
legyen.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja az előterjesztés 3. számú mellékletének
módosítását az alábbiak szerint:
A 2. pont második mondata kerüljön elhagyásra. A 3. pont második mondata szintén kerüljön
elhagyásra.
A bizottság javasolja a megállapodáshoz a dologi kiadásokat tartalmazó melléklet csatolását.
Fiskál János polgármester röviden vázolja, hogy 1992. óta él a megállapodás a körjegyzői
feladatok ellátására vonatkozóan. Említi, hogy Eplény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete már tavaly tárgyalta ezt a témát, s döntést is hozott. A körjegyzői feladatok
ellátásával kapcsolatban a hozzájárulás megosztása 16 éven keresztül nem volt probléma. Az
együttműködési megállapodás irányelvei között felmerült a szorzószám kérdése. A pénzügyi
bizottság ülésén úgy fogalmazott, hogy úgynevezett árrést szeretne bevezetni a képviselőtestület amennyiben elfogadja az előterjesztést. Úgy is mondhatná, hogy a közigazgatási
ellátásba a profit fogalma fog belekerülni. Mind az eplényi képviselő-testület által tárgyalt
anyag, mind a zirci előterjesztés egyértelműen tartalmazza, hogy a kiadásokhoz Eplény
község lélekszám-arányosan hozzájárul. Ez egyébként megfelel a hatályos jogszabályi
előírásoknak, mely szerint, ha nincs egyezség a két képviselő-testület között, akkor a
feladatok ellátásában a lélekszám-arányos megosztás az elfogadott. Ez az irányelv a mai napig
működött és működik. Amennyiben a tényleges költségeket megfizetik, akkor a szorzószámot
valóban profitnak vagy árrésnek lehet nevezni. Nem látja alátámasztottnak a szorzószám
megállapítását, mert úgy gondolja, az eplényi önkormányzat mindig korrekten és
tisztességesen fizetett. Azzal egyetért, hogy a megállapodást vizsgálják felül, s új elemként
támogatni tudja, miszerint a költségvetési beszámolókat követően történjen elszámolás.
Ottó Péter polgármester úgy véli, hogy az elmúlt évek során a két önkormányzatnak
egymással különösebb problémája nem volt, így a jövőben is erre kell törekedni. Viszont úgy
gondolja, annak, hogy a megállapodás felett „eljárt az idő” két oka van. Az egyik, hogy a
megállapodás megkötése óta a feladatok nem csökkentek, hanem egyre nőttek, amit
kétféleképpen lehet megoldani. Vagy úgy, hogy a feladathoz embereket rendelnek; vagy úgy,
hogy a csökkenő létszám miatt a hivatal dolgozóinak egyre több feladatot kell ellátniuk, így a
szabadidejüket feláldozva túlórában vagy közösségi munkaként elvégzik a feladatukat. Zirc
Város Önkormányzatának két lehetősége van: vagy megpróbálja a munkatársak leterheltségét
csökkenteni, vagy a munkájukat valamilyen módon elismerni, ami nem jellemző, mert a
hivatali dolgozók túlóráját nem szokták kifizetni. Eplény község működési hozzájárulásának
összege a zirci önkormányzat költségvetési lehetőségeihez történő igazodás kapcsán alakult
ki.
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Amikor pedig a költségvetésben nincsenek benne olyan dolgok, amiket egyébként a
munkatársak közösségi munkában elvégeznek, akkor nem biztos, hogy szerencsés a
megközelítés. Azért tartja indokoltnak a szorzószám megállapítását, mert Zirc Város
Önkormányzata ezzel tehet szert olyan plusz bevételre, amit a túlmunkát végző hivatali
munkatársak elismerésére lenne célszerű fordítani. Úgy látja, hogy a hivatal munkatársai
elsősorban hatósági, illetve pénzügyi vonalon a leginkább leterheltek. Mindkettő stratégiai
terület, s ha a munkatársak munkáját nem tudják rendesen megfizetni, akkor arra kell
törekedni, hogy annyi feladatuk legyen, ami munkaidőben elvégezhető. Véleménye szerint
jelen pillanatban az a lehetőség mutatkozik, hogy amennyiben nem tudnak megállapodásra
jutni Eplény önkormányzatával, akkor a vele kapcsolatos feladatok leépítésével tudják a
munkatársak leterheltségét csökkenteni. Természetesen nem ez a cél, mert mint már
elhangzott az eplényi feladatok beágyazódtak a hivatal munkájába, de ugyanakkor a
lakosságszám-arányos finanszírozást tekintve a feladatok sem lakosságszám-arányosan
kerülnek elvégzésre. Példaként említi a pénzügyi osztályt, ahol a feladatokat lakosságszámtól
függetlenül ugyanúgy el kell végezni. Személy szerint ezért tartja fontosnak, hogy a
megállapodás ilyen formában korrigálásra kerüljön.
Horváth László képviselő szerint 14 évig tartott az Eplény község számára előnyös, de Zirc
számára hátrányos státusz. 2004. évben próbáltak először ezen változtatni, amikor
irányszámként meghatározták, hogy megközelítőleg azonos lélekszámú települések milyen
kölcsönös hozzájárulást fizetnek a feladatok ellátásáért a feladatot ellátó településnek. Oda
jutottak, hogy gyakorlatilag nincs olyan település – sem a térségben, sem az országban -, aki
4,5 – 5 millió Ft-nál kevesebbet fizetne e feladatok ellátásáért a normatíván felül. Ekkor
kezdtek el számolni, hogy igazából mennyibe is kerül Zircnek Eplény község adminisztratív
teendőinek ellátása, s jutottak arra a következtetésre, hogy bizony jóval több, mint amit a ’90es évek elején megkötött megállapodás rögzített. Kísérletet tettek arra, hogy ezen a helyzeten
változtassanak, azonban elég erős volt az eplényi ellenállás. Végül a zirci képviselő-testület
többsége nem adott helyt e törekvésnek. Örömmel fogadta a mostani előterjesztést, viszont
összegszerűségében nem ért vele egyet, mert úgy gondolja, a városnak mindig is többe került
a feladatok ellátása, mint amennyit valójában Eplény azért fizetett.
Javasolja, hogy Eplény község a normatíván felül 4 millió Ft-ot fizessen a feladatok
ellátásáért. Kéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület tagjait tájékoztassa azokról a
kimutatásokról, melyek egészen pontosan tartalmazták, hogy mi mennyibe kerül. Úgy véli,
Zircre idővel egyre több ilyen típusú feladat hárul, s említi Porva község megkeresését.
Meggyőződése, hogy a környékbeli települések előbb-utóbb csatlakozni fognak a zirci
Polgármesteri Hivatalhoz, ezért nem lehet negatív értelemben diszkriminálni senkit sem. Úgy
gondolja, a pozitív diszkriminációt a város hosszú távon nem képes megfinanszírozni.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint az előterjesztés nem arról szól, hogy most a
mindkét fél számára elfogadható szorzószámot és az összeget feltétlen meghatározzák. Az
előterjesztés azt tartalmazza, hogy a feladatellátásról szóló megállapodás felülvizsgálatának
szándékát nyilvánítsa ki a képviselő-testület. A 3. számú mellékletben meghatározott
szempontok szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy Eplény község polgármesterével
tárgyalásokat folytasson. A tárgyalások eredményeként körvonalazódó megállapodás
tervezetét a jegyző öntse formába, amit mindkét képviselő-testület megtárgyal, s reményei
szerint jóváhagy. Úgy gondolja, az egyeztetések során a korábban elkészített előterjesztéseket
is áttekintve, s minden szempontot figyelembe véve kell kidolgozni az együttműködés további
módját.
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Fiskál János polgármester elismeri, hogy a hivatalban sokszor kell túlmunkát végezni, de azt
biztosan tudja, elsősorban nem az eplényi önkormányzat miatt. Hangsúlyozza, hogy az
eplényi feladatok ellátása kizárólag a hivatalban történik. Képviselő úr összehasonlítása azért
nem megalapozott, mert Eplény a mostani 2 millió Ft hozzájárulást a saját költségvetéséből
fizeti ki. Az összehasonlításként alapul vett önkormányzatoknál egy helyre folyik be a pénz, s
onnan osztják ki. Arról nem beszélve, hogy minden egyes összehasonlításra került
önkormányzatnál heti egy-két alkalommal a jegyző jelen van, illetve a helyszínen ügyintézés
történik. Megjegyzi, hogy Eplényben a 16 év alatt erre nem volt példa.
Ottó Péter polgármester szerint a feladatellátásban résztvevő munkatársak munkaidejéből nem
lehet percre pontosan elkülöníteni azt az időt, amit Eplény ügyeinek intézésére fordítanak. Az
biztos, ha Eplény ügyeivel nem kellene foglalkozniuk, akkor lehet, hogy több idő jutna a zirci
feladatokra, s emiatt kevesebbet kellene túlórázni. Az a bevétel, ami normatív és a
feladatokhoz történő támogatási hozzájárulás folytán beérkezik kb. 6,5 millió Ft, s jelentős
összeg az önkormányzat költségvetésében. Igazából mérlegelni kell, mert azt látja, hogy az
embereket nem lehet megszakítani, s ha arról van szó, hogy 6,5 millió Ft-tal kevesebb jöjjön
be a következő évben, és ezzel a leterheltséget csökkenteni tudják, akkor valószínű ezt fogja
támogatni.
Javasolja, hogy most ne a fizetendő összegen vitatkozzanak. Igazából az előterjesztés tárgya,
hogy foglalkozzanak-e a témával, s ha igen, akkor a képviselő-testület felhatalmazásával a
polgármesterek tárgyaljanak.
Nagy Tamás képviselő megérkezik az ülésterembe.
Horváth László képviselő úgy gondolja, az ügyrendi bizottság is tisztában volt az előterjesztés
tárgyával, ugyanakkor tárgyalási alapként tett egy javaslatot a fizetendő összegre
vonatkozóan. Úgy véli, a leterheltségre való tekintettel ezt az összeget meg kell emelni, s
ezért javasolta a 4 millió Ft-ot. Nem ért egyet a polgármester úr által elmondottakkal, mert
annak idején alaposan átnézték a helyzetet, s például Pénzesgyőr és Bakonybél relációja
ugyanez. Informálódni kell, hogy mennyit fizet Pénzesgyőr Bakonybélnek a körjegyzőségért,
s ha 5 millió Ft alatt fizet, akkor úgy gondolja, ne fizessen Eplény se többet csak a normatíva
feletti 2 millió Ft-ot.
Kitér arra, ha végigviszik a tárgyalásokat, akkor nem szabad elfelejteni, hogy a törvény kiköt
bizonyos határidőket. Amennyiben nem sikerül megállapodni, akkor akár évekre is
elhúzódhat az ügy. Jelen pillanatban először 2009. január 1-jén lehet lépni.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy válasszák ketté a dolgot. Döntsenek az
előterjesztésben foglaltakról, s kiegészítő határozatként fogadják el az ügyrendi bizottság
javaslatát.
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök jelzi, hogy az ügyrendi bizottság a határozati
javaslat elfogadását javasolta. A tárgyalások során való érvényesítésre határozta meg az
összeget.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy az előterjesztés határozati javaslata egészüljön ki egy
3./ ponttal, mely szerint a szorzószám meghatározásával kapcsolatban a képviselő-testület
utasítja a polgármestert, hogy Eplény Községi Önkormányzat hozzájárulása a
feladatellátáshoz évi 4 millió Ft összegben realizálódjon.
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Ulrich Krisztián képviselő, bizottsági elnök továbbra is fenntartja, hogy a 3. számú melléklet
3./ pontjának második mondata kerüljön elhagyásra. Nem gondolja, hogy ezzel az összes
önkormányzatot valamilyen szempontból sarokba kellene szorítani. Ez gyakorlatilag egy
diktátum lenne.
A polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javaslatát,
mely szerint az előterjesztés 3. számú mellékletének 2./ pont második mondata kerüljön
elhagyásra.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot
elvetette.
A polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javaslatát,
mely szerint az előterjesztés 3. számú mellékletének 3./ pont második mondata kerüljön
elhagyásra.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot
elvetette.
A polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javaslatát,
mely szerint a megállapodáshoz a dologi kiadásokat tartalmazó mellékletet csatolni kell.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatot hoz:
52/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
előterjesztés 3. számú mellékletében „A működési hozzájárulás megállapításának elvei”
cím alatt vázolt számítási módszer alapján folytasson tárgyalást Eplény Községi
Önkormányzat döntéshozóival a jelenleg érvényben lévő körjegyzői feladatok ellátásáról
szóló megállapodás felülvizsgálatáról, illetve módosításáról.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 1./ pontban leírt tárgyalások eredményeként
körvonalazódott megállapodást szerződés-tervezetként terjessze a képviselő-testület elé.
3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a tárgyalások során a szorzószám
meghatározásánál törekedjen arra, miszerint Eplény Községi Önkormányzat hozzájárulása
a feladatellátáshoz évi 4 millió Ft összegben realizálódjon.
Felelős: 1./ és 3./ pont esetén: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetén: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ és 3./ pont esetén: 2008. április 30.
2./ pont esetén: 2008. május 31.
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4./ Zirc Városi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 2008. évi közbeszerzési terve
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a módosított közbeszerzési terv
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
53/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat és Polgármesteri
Hivatal 2008. évi közbeszerzési tervét az előterjesztésben meghatározottak szerint elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: folyamatos
5./ A 2008/2009-es tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly
Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában
Előadó: Kasper Ágota bizottsági elnök
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
54/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola bázisintézményében a 2008-2009. tanévben három első osztályos
tanulócsoport indítását engedélyezi.
2./ A képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2008-2009. tanévben az első osztályos tanulók
részére a bázisintézményben két napközis csoport szerveződjön.
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3./ A képviselő-testület utasítja a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Lingl Zoltán igazgató
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2008. augusztus 31.
6./ Veszprém megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési
tervének felülvizsgálata 2007-2013
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kasper Ágota képviselő, bizottsági elnök ismerteti az oktatási bizottság javaslatát, mely
szerint támogatja a határozati javaslat elfogadását. Egyúttal visszavonja a bizottság kiegészítő
határozati javaslatát.
Lingl Zoltán képviselő hozzáteszi, hogy időközben megnézték a közoktatási törvényben
foglaltakat, így arra az elhatározásra jutottak - mivel a többcélú kistérségi társulás rendelkezik
intézkedési tervvel -, miszerint a képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy készítsen
előterjesztést a társulási tanács ülésére a kistérségi intézkedési terv felülvizsgálatára
vonatkozóan.
Ottó Péter polgármester a bizottság javaslatát elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
55/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - az előterjesztés mellékletét képező – a
„Veszprém megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat- működtetési és
fejlesztési tervének felülvizsgálata 2007-2013” című szakmai anyagot ajánlásként
elfogadja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadásról a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét tájékoztassa.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2008. április 4.
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56/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Zirc Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanácsának ülésére készíttessen előterjesztést a kistérség
közoktatási tervének felülvizsgálatára vonatkozóan.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. április 30.

9./ KDOP 3.1.1./C „Kistelepüléseken településkép javítása” című pályázathoz tételes tervezői
költségbecslés készíttetése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Horváth László képviselő érdeklődik, hogy a városnak mennyire fontos ez a pályázat?
Ottó Péter polgármester válasza szerint elég fontos. Úgy gondolja, más pályázati célról van
szó, mint a többi pályázat esetében. Kimondottan olyan lakosságszámú települések számára
íródott, melyből viszonylag kevés van a régióban. Jelzi, hogy korábbi testületi ülésen
döntöttek a pályázat benyújtásáról, s a pályázatkészítő céget is kiválasztották.
Horváth László képviselő emlékezete szerint e pályázat felső határa 100 millió Ft. Úgy tudja,
hogy ennek az ütemnek a teljes befejezése 200 millió Ft volt az eredeti költségvetés szerint.
Ebből kb. 10 millió Ft költődött a művelődési házra. Amennyiben az önkormányzat a
pályázatot benyújtja, akkor ahhoz önerőt kell biztosítani. Felmerül benne, hogy nem lenne-e
célszerű bevárni azokat a pályázatokat, ahol egyéb irányú kötelezettségeik is vannak, s
amelyek keretében hozzá lehet nyúlni az ottani dolgokhoz is.
Az előterjesztést megszavazza, viszont a testület figyelmébe ajánlja, nem biztos, hogy ez
lenne a legfontosabb kérdés, amit a városnak meg kellene oldani.
Ottó Péter polgármester úgy véli, egy olyan fejlesztésről van szó, amit az előző képviselőtestület álmodott és terveztetett meg, de sajnos nem lehet egy ütemben megvalósítani az
elképzeléseket. Ebbe az ütembe várhatóan belefér egy olyan közösségi tér kialakítása, ami
egy közművelődési intézmény számára mindenképpen fontos.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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57/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a „KDOP-3.1.1/C pályázathoz
(kistelepüléseken településkép javítása) szükséges tételes tervezői költségbecslés
dokumentáció elkészítésével megbízza a Multiform Kft-t a mellékelt árajánlatnak
megfelelően.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést kösse
meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2008. április 5.
2./ pont esetében: 2008. április 15.
10./ Egyéb ügyek
a/ Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet magasabb vezetői álláspályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság javasolja a
képviselő-testületnek.
Ottó Péter polgármester utal az előterjesztés 5. számú mellékletére, melyben a pályázati
feltételek között a közalkalmazotti jogviszony időtartama 5 év határozott időre szól. Javasolja
az 5 év határozott időt határozatlan időre módosítani, mivel a bizottsági ülésen az egyik
intézményvezető ezzel kapcsolatban jogos észrevételt tett. Ugyanis, ha az intézményben
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban lévő személy meg kívánja pályázni az
intézményvezetői állást, akkor gyakorlatilag az ő határozatlan idejű jogviszonya határozott
időre változna. Tehát, a magasabb vezetői megbízás időtartama az 5 év határozott idő, de
ugyanakkor a közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű. Ez a fenntartó
önkormányzat számára is kedvezőbb feltételeket biztosít minden esetben.
Kérdés
Horváth László képviselő utal az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről szóló
tájékoztatóra, melyben szerepel, hogy a jelenlegi megbízott kórházigazgató lemondott vezetői
teendőiről. Ugyanakkor köztudott, hogy a mostani intézményvezető részmunkaidőben látja el
a feladatot. Utal az előterjesztés kiemelt szövegrészeire, amivel nem ért egyet. Amennyiben
igaz az állítás, miszerint a város nem elégedetlen a jelenlegi intézményvezetővel, akkor ezzel
a pályázati kiírással teremt egy olyan helyzetet, hogy a jelenlegi vezető nem fogja, s nem
tudja megpályázni az állást. Kérdezi, van-e kijelölt vagy kiszemelt személy, akinek már
odaígérték az intézmény vezetését? Ha elégedettek volnának az intézmény megbízott
igazgatójának a tevékenységével, akkor miért írnak ki ismételten pályázatot? Az is köztudott,
hogy a kórház igazgatói teendőinek ellátásához nincs szükség 8 órára. Említi, hogy a korábbi
igazgatók a vezetői teendők mellett a szakmájukat is végezték az intézményben.
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Kérdezi, az önkormányzatnak mi szüksége van arra, hogy olyanért fizessen pénzt – és sokat -,
amit egyébként nem is kell végezni? Hiszen az előbb már elmondta, hogy a feladat
ellátásához nincs szükség a 8 órára.
Ottó Péter polgármester válasza, hogy az előző pályázati kiírásban valóban nem szerepelt a
foglalkoztatás jellegénél a teljes munkaidő. Kérdezi az irodavezetőtől, hogy ez jogszabályi
kötelezettség, vagy kivehető a pályázati kiírásból?
Kapitány Zsolt irodavezető válasza szerint a kormányzati személyügyi központnál meg kell
jelentetni, hogy milyen munkaidőben történik a feladatellátás. Azt is fel lehet tüntetni, hogy
teljes munkaidő, vagy részmunkaidő, de meg kell határozni, hogy hány óra.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a pályázati kiírásban a foglalkoztatás jellegéből
maradjon ki a teljes munkaidő.
Kitér arra, hogy nincs kiszemelt személy. Hozzáteszi, hogy az előző év végén az
egészségügyi közlönyben megjelent intézményvezetői álláspályázatra két pályázat érkezett
be, illetve voltak olyan emberek, akik később figyeltek fel a pályázatra. Így van több olyan
személy, akik felvették a kapcsolatot az önkormányzattal.
Úgy gondolja, a jelenlegi intézményvezető egy nagyon nehéz időszakban vette át az
intézmény vezetését, mivel az egészségügy minden területén folyamatos változásokhoz kell
alkalmazkodni, s ezek keményen érintik a finanszírozási kérdéseket is. A zirci kórház
gyakorlatilag az aktív ellátás megszűnésével sokkal rosszabb finanszírozási helyzetbe került,
mert a krónikus és rehabilitációs ellátás rosszabbul fizet az intézmények számára. Ez
óhatatlanul is olyan intézkedések bevezetését igényelte és követelte meg, amelyek nem
népszerűek. Úgy látja, az intézményvezető igyekszik kellő szakértelemmel dolgozni, és
megtesz mindent annak érdekében, hogy egy jól működő intézményt vezethessen. Időközben
tisztázódott, hogy a lemondása elsősorban kommunikációs problémákra vezethető vissza. Az
intézményvezető a szeptemberi megbízása óta rendszeresen beszámol, s amikor a feladatok
sokasága is megköveteli a fenntartó folyamatos tájékoztatását, akkor lehet, hogy a tényleges
munkától vonja el. Az intézményvezető bizalmatlanságként élte meg ezeket a
beszámoltatásokat, de bizottsági ülésen is hangsúlyozták, ez nem bizalmatlanság, hanem a
fenntartó igénye, hogy folyamatosan képben legyen. Ez különösképpen igaz akkor, ha nehéz
döntéseket kell meghozni. Úgy gondolja, a bizalommal nincs probléma, azt pedig az élet
hozza, hogy az intézményvezetőknek teljesíteni kell, különösen azon intézmények esetében,
ahol folyamatos változások vannak.
Véleménye szerint az intézmény vezetésére kevés a heti két nap.
Hozzászólás
Horváth László képviselő szerint, ha a pályázati kiírás továbbra is így marad, akkor a jelenlegi
megbízott igazgató nincs helyzetben. Úgy véli, Zirc város kórházának eddigi vezetői mindent
megtettek az intézmény érdekében. Ez még Dr. Horváth Sándorra is igaz, akit ez a testület
felmentett. Nem szeretné még egyszer megélni, hogy szórakoznak az emberekkel. Ugyanis
nem „képben létnek” gondolja azt, ami itt történt az elmúlt pár hónapban, hanem egy olyan
gyakorlatnak, ami soha nem volt ebben a városban. Sem ő, sem az előtte lévő polgármester,
sem a bizottsági elnökök soha senkit nem állítottak a „szőnyeg szélére”, s számoltatták be az
intézmény helyzetéről. Véleménye szerint azért választottak intézményvezetőt, hogy tudja,
hogyan kell az intézményt vezetni. A beszámoltatással kapcsolatban említi, hogy évente
egyszer egy-egy intézmény beszámolt a tevékenységéről, helyzetéről. Hozzáteszi, hogy az
intézményvezető saját felelősségével vezeti az intézményt.
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Ottó Péter polgármester megjegyzi, miszerint a bizottság elnökének nem az volt a célja, hogy
bárkit folyamatosan beszámoltasson. Viszont az intézményvezető nem Zirc térségében élt, s
gyakorlatilag lehetnek olyan kérdések, amelyek megoldásában segíthet egy bizottsági elnök,
vagy a polgármester.
Azzal egyetért, miszerint a pályázati kiírásból kerüljön ki a teljes munkaidős foglalkoztatás,
mert nem az a cél és a szándék, hogy a megbízott intézményvezetőnek a pályázati lehetőségét
kizárják.
Dr. Árpásy Tamás jegyző utal az előterjesztés 4. számú mellékletére, amely tartalmazza a
közzétételi adatlap rendszerét, illetve formai szempontjait. Amennyiben kihúzzák a teljes
munkaidőt, akkor a „részmunkaidős” meghatározást kellene a helyére tenni. Kérdezi,
polgármester úr javaslata ezt célozta?
Ottó Péter polgármester szerint a közzétételi adatlap azt tartalmazza, hogy a foglalkoztatás
jellege teljes munkaidő vagy részmunkaidős. Kérdezi, nem lehet „és”?
Kapitány Zsolt irodavezető válasza szerint a kitöltési útmutató úgy teszi fel a kérdést, hogy a
legördülő adatok közül a megfelelőt szükséges kiválasztani. Tehát, vagy kiválasztják a teljes
munkaidőt, vagy a részmunkaidőst, s ennek megfelelően jelentetik meg a pályázati kiírást.
Jelzi, hogy a későbbi problémák elkerülése végett ezt most kellene meghatározni.
Lingl Zoltán képviselő úgy véli, ha a foglalkoztatás jellegénél valamelyiket feltűntetik, akkor
a másikat be lehet írni az „Egyéb” kategóriába.
Horváth László képviselő értelmezése szerint vannak olyan direktívák, melyektől nem lehet
eltérni, egyértelműen kell jelölni. Megítélése szerint az „Egyéb” kategóriát más célra jelölték
meg.
Azt mondta – amit továbbra is fenntart -, hogy a kórház irányítására nem feltétlen kell egy
teljes munkaidős személyt finanszírozni. Úgy gondolja, ha a pályázatot részmunkaidőre írják
ki, attól még valaki beírhatja, hogy teljes munkaidőben kívánja ellátni az állást.
Javasolja a részmunkaidőben történő megfogalmazást.
Dr. Árpásy Tamás jegyző véleménye szerint elég egyértelmű a helyzet. Mind a jogviszony
időtartama, mind a foglalkoztatás jellege vonatkozásában a teljes munkaidő/részmunkaidő
reláció vagylagos feltételek.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy teljes munkaidős legyen a foglalkoztatás jellege.
Horváth László képviselő szerint tételezzék fel, hogy az intézmény igazgatói pozícióját egy jó
nevű belgyógyász megpályázza és megnyeri. Ebben az esetben az igazgatói teendőket 8
órában ellátja, de a szakmáját túlórában fogja végezni. Ha pályázati kiírásban úgy szerepel,
hogy teljes munkaidő, akkor a jelenlegi megbízott igazgatót gyakorlatilag kizárják a pályázók
közül.
Ottó Péter polgármester utal az előterjesztés 2. oldalán található jogszabályi hivatkozásra,
amely alapján a jelenlegi állapot hosszú távon nem fenntartható.
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Horváth László képviselő úgy véli, a hivatkozott jogszabály 13. § (1) bekezdés a/ és b/
pontjában foglaltak erre az esetre nem érvényesek, mivel a kórház éves finanszírozási
tételeinek összege nem éri el az 500 millió Ft-ot. A jelenlegi megbízott intézményvezető
esetében nem tudja, hogy a mátraházi kórháznál ő vezető beosztású vagy sem. Tételezzék fel,
hogy idejön belgyógyásznak, akkor ez a jogszabályi rész miért vonatkozna rá, mivel
részmunkaidőben végzi az igazgatói teendőket, mert mellette még végzi a szakmáját.
Kapitány Zsolt irodavezető jelzi, hogy az útmutató szerint az „Egyéb feltételek” között lehet
feltüntetni azokat a feltételeket, amiket a pályázati kiírásban meg kívánnak jelentetni. Ha
maradna a teljes munkaidő a pályázati kiírásban, akkor esetleg fel kellene tüntetni, hogy
amennyiben a pályázó nem teljes munkaidőben kívánja ellátni az állást, jelölje meg az
óraszámot.
Horváth László képviselő továbbra is fenntartja javaslatát, mely szerint a pályázati kiírásból
kerüljön ki a teljes munkaidő, helyette legyen a részmunkaidő.
Ottó Péter polgármester nem ért egyet képviselőtársa javaslatával, ragaszkodik az eredeti
előterjesztéshez, mely szerint teljes munkaidőre írják ki a pályázatot, ugyanakkor „Egyéb”
pont keretében tüntessék fel azt, amennyiben nem tudja teljes munkaidőben vállalni az
intézmény vezetését, akkor jelölje meg, hány órában vállalja a feladatot.
Dr. Hevesi Gusztáv zirci lakos véleménye szerint elsősorban szakorvost kellene hozni az
intézménybe, aki részmunkaidőben el tudná látni az intézményvezetői teendőket is.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a pályázati kiírás szigorúan csak azokat a
minimumokat tartalmazza, amelyeket a jogszabály követelményként meghatároz. Hozzáteszi,
hogy a pályázatok elbírálásánál lehet fontos szempont a szakorvosi végzettség.
A polgármester szavazásra bocsátja Horváth László képviselő javaslatát, mely szerint a
pályázati kiírásban a foglalkoztatás jellegénél a részmunkaidő kerüljön meghatározásra.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 5 nem szavazattal a javaslatot elvetette.
Ottó Péter polgármester ügyrendi javaslata, hogy ezt a napirendi pontot vegyék le a
napirendről, s a következő testületi ülésen tárgyalják újra.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással támogatja a javaslatot.

b/ Veszprém Megyei Önkormányzat által kiírt Szülőföld program pályázat benyújtása
Előadó: Dr. Varga Tibor bizottsági elnök
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Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
58/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szülőföld program keretében pályázatot
nyújt be a Veszprém Megyei Önkormányzathoz és kötelezettséget vállal a pályázatban leírtak
megvalósítására.
1. A program költsége:
330.000 Ft
2. A program forrás összetétele:
3. Támogatási igény:
300.000 Ft
4. Önerő:
30.000 Ft
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. április 1.
59/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Bizottság által kiírt „Európa a
polgárokért” programjának keretében megvalósuló testvérvárosi találkozók támogatására
pályázatot nyújt be.
1. A program költsége:
4.764.900 Ft
2. A program forrás összetétele:
3. Támogatási igény:
3.771.900 Ft
4. Önerő:
993.000 Ft
Önerő összetevői:
Szülőföld pályázat:
330.000 Ft
Céltartalék (nemzetközi kapcsolatok)
300.000 Ft
Egyéb más pályázatok benyújtása:
(NCA pályázatok, ifjúsági pályázatok, kulturális pályázatok)
213.000 Ft
Szponzorok, támogatók
150.000 Ft
A beadandó pályázatok eredményei, valamint a jövőben benyújtásra kerülő további
pályázatok várható eredményei befolyásolják a kulturális fesztivál költségvetését, mertha
azok nem lesznek eredményesek, csökkenteni kell a programtartalmat, -elemeket, esetleg a
résztvevők létszámát.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. április 1.
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c/ X. Bakonyi Betyárnapokhoz önerő biztosítása pénzeszköz átadással
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 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
60/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zirc Kultúrájáért Alapítvány
által a MAG Zrt-hez benyújtandó 2008-TU-KDU-2 jelű pályázatot, melynek célja a X.
Bakonyi Betyárnapok megszervezése. A pályázathoz szükséges 30 %-os önerőt
- 1.500.000,- Ft-ot - az Önkormányzat pénzeszköz átadással biztosítja az alapítvány
részére azzal a feltétellel, hogy nyertes pályázat esetén az alapítvány visszafizeti 2008.
október 30-ig, míg nem nyertes pályázat esetén az értesítéstől számított 15 napon belül.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadására irányuló
megállapodás megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2008. április 10.
2./ pont esetében: 2008. április 10.
Horváth László képviselő távozik az ülésteremből.
d/ XVIII. „ZIRCI BULI” - a család és barátság fesztiváljához önerő biztosítása
pénzeszköz átadással
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 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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61/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a „BULI ’91” Közhasznú
Alapítvány által a MAG Zrt-hez benyújtandó 2008-TU-KDU-2 jelű pályázatot, melynek
célja a XVIII. „ZIRCI BULI” - a család és a barátság fesztiválja megszervezése. A
pályázathoz szükséges 30 %-os önerő egy részét – 1.300.000,- Ft-ot - az Önkormányzat
pénzeszköz átadással biztosítja az alapítvány részére azzal a feltétellel, hogy nyertes
pályázat esetén az alapítvány visszafizeti 2008. augusztus 31-ig, míg nem nyertes pályázat
esetén az értesítéstől számított 15 napon belül.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadására irányuló
megállapodás megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2008. április 10.
2./ pont esetében: 2008. április 10.
e/ Csatlakozás a Mária Út Közhasznú Egyesület által a Mária Út projekt megvalósítása
céljából létrehozott konzorciumhoz
Előadó: Dr. Czuppon Károly alpolgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat kiegészítését az
alábbiak szerint:
„A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy keresse meg az együttműködés lehetőségét
a ciszterci apátsággal az önerő biztosítása érdekében:”
Dr. Czuppon Károly alpolgármester a pénzügyi bizottság javaslatával kapcsolatban elmondja,
hogy személyesen tárgyalt a ciszterci renddel, akik szintén támogatják a zarándokút
létrejöttét. Ők önállóan, konzorciumi tagként saját önerővel kívánnak részt venni e
programban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
62/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a
Mária Út Közhasznú Egyesület által a Mária Út projekt megvalósítása céljából létrehozott
konzorciumához.
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2./ Az „Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések” (KDOP2007-2.1.1/C) címre benyújtott pályázatban megfogalmazott fejlesztés megvalósításához
nyertes pályázat esetén Zirc Városi Önkormányzat 300.000,- Ft összeggel járul hozzá,
várhatóan a 2009. évi költségvetés terhére.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési
megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetén: azonnal
2./ pont esetén: folyamatos
3./ pont esetén: 2008. április 15.
f/ Pályázat benyújtása helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatás igénylésére
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Ottó Péter polgármester pontosítja az első határozati javaslatot, mely szerint a
belügyminiszter helyett az önkormányzati és területfejlesztési miniszter kerül a szövegbe, s a
GKM-ÖTM együttes rendelete alapján igénylik a támogatást.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
63/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter vonatkozó GKM-ÖTM együttes rendelete
alapján támogatást igényel a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a normatív támogatási igény benyújtására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
64/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közforgalmú közlekedés 2007. évi
működtetéséhez 2.811.000,- Ft összeggel járult hozzá, amely összeg beépítésre került a
tárgyévi költségvetésbe.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közforgalmú közlekedést 2008.
december 31-ig folyamatosan fenntartja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. december 31.

22

h/ Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
65/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. július 20-i keltezésű Veszprém és
térsége szennyvízelvezetési és -kezelési önkormányzati társulási megállapodás alábbi
kiegészítésével egyetért, annak kiegészítését jóváhagyja.
V/1 pont kiegészítése:
d)
A társulás tagjai, figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló a 2007. évi CXLVI. törvénnyel módosított 1997. évi CXXXV. törvény 18. § (2)
bekezdésében írtakra megállapodnak abban, hogy a társulási tag önkormányzatok által a
fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a
társulás székhelye szerinti önkormányzat a fizetési (esedékességi) határidőt követő 15.
naptól a társulás képviseletében azonnali beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására
jogosult.
Amennyiben a társulás székhelye szerinti önkormányzat nem tesz eleget a társulási
megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a társulási tanács új székhely
önkormányzat kijelöléséről dönthet felhatalmazva a kijelölt önkormányzatot az azonnali
beszedési megbízás (inkasszó) benyújtására.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás
kiegészítésének aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. április 30.

i/

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Kezelési

Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
66/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa által hozott 18/2008.
(III.12.) és a 19/2008. (III.12.) ÉBRSZHK-TT számú határozatokban foglaltak szerint a
társulási megállapodás módosítását jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának
aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
j/ „Járdaépítési Alap” közterületi járdák felújítása ingatlantulajdonosok bevonásával
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Dr. Varga Tibor képviselő érdeklődik, hogy ebben az évben is lesznek önkormányzati
útfelújítások?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy igen.
Dr. Varga Tibor képviselő kérdését azért tette fel, mert az előterjesztés városközponti
járdákról szól. Nem kellene ezt kiemelni, mert ott, ahol felújítás is lesz – s a járda olyan
állapotban van – eleve költségtakarékos lenne a járdafelújítás. Példaként említi a Táncsics
utcát, amelynek útfelújítására a képviselő-testületnek érvényes határozata van. Ennek az
utcának a gyalogosforgalma a temető miatt körülbelül olyan, mint némely városközpontú
utcának. Mindenki az úttesten közlekedik, mert a járda állapota miatt az idősek már nem
mernek azon menni. Úgy gondolja, nem kellene leszűkíteni a lehetőséget.
Ottó Péter polgármester utal az előterjesztésre, melynek bevezetőjében szerepel, hogy
felhasználási szempontok lehetnek. A határozat arról szól, hogy az alap kezelését, a
felhasználás feltételrendszerének kidolgozását a bizottság végezze el.
Dr. Árpásy Tamás jegyző jelzi, hogy ehhez mihamarabb hozzá kell igazítani a hatáskör
átruházásról szóló rendeleti szabályozást.
Hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
67/2008.(III.31.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Járdaépítési Alapot képez a 2008. évi
költségvetés pályázati tartalékalap terhére 3.000.000,- Ft összegben.
2./ A képviselő-testület a Járdaépítési Alap kezelésére, felhasználására, a pályázati feltételek
kidolgozására felhatalmazza a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottságot.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Ulrich Krisztián bizottsági elnök
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2008. május 31.
11./ Tájékoztató a Közép-dunántúli Régió Mentőszervezet 2007. évi munkájáról
Előadó: Dr. Czirner József regionális orvos igazgató
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
mentőszervezet 2007. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
12./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2008. I. félévi pályázati döntésről szóló
tájékoztató
Előadó: Kasper Ágota bizottsági elnök
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
középiskolai tanulmányi ösztöndíj 2008. I. félévi pályázati döntéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
13./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 10 perckor berekeszti.
A képviselő-testület ezt követően áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

