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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. június 23-án 17,00 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, Ulrich Krisztián, Dr. Varga Tibor,
Vörös Kálmán (8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Gartner József képviselő,
Holl András képviselő,
Kovárczi Attila képviselő,
Nagy Tamás képviselő,
Pék László képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Dr. Tóth Sándor aljegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Encz Ilona ifjúsági, civil, oktatási és művelődési referens,
Findeisz János díszpolgár,
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár,
Hajba Zsolt őrsparancsnok,
Pálmann László kapitányságvezető-helyettes,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Schreindorfer Károly ügyvezető,
Varsányi Attila városi kórház gazdasági vezetője.

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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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139/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I./ Személyi ügyek
1./ Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat
elbírálása
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
2./ Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.)
rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
3./ A háziorvosi körzetek határainak megállapításáról szóló 18/2005.(VII.12.) rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
4./ Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2007. évi tevékenységéről
Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. II. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ A 2008/2009-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása a Benedek
Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
7./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira
vonatkozó társulási megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkákra pályázat kiírása, közbeszerzési eljárás
lefolytatójának kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ „KDOP-2008-4.2.2. kerékpárút hálózat fejlesztése” és „KDOP-2008-4.2.1/B belterületi
utak fejlesztése” pályázatokhoz dokumentáció készíttetése
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évi közbeszerzési tervének
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Közterületi fakivágás kezdeményezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Zirc város gyermek-ifjúsági helyzetkép beszámoló halasztása
Előadó: Kasper Ágota bizottsági elnök
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13./ A helyi adó munkacsoporttal kapcsolatos képviselő-testületi határozatok visszavonása
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Egyéb ügyek
a/ Önkormányzati belterületi murvás burkolatú utak martaszfaltos felújítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ I. kategóriába tartozó játékkaszinó alapítására és működtetésére kiírandó nyilvános
koncessziós pályázattal kapcsolatos állásfoglalás
Előadó: Ottó Péter polgármester
c/ Pályázat kiírása „Járdaépítési Alap” felhasználására
Előadó: Ulrich Krisztián bizottsági elnök
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
16./ Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással
kapcsolatos 2007. évi közszolgáltatási tevékenységről
Előadó: Bebesi István vezérigazgató
17./ A távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000.(X.15.) ÖK.
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Tájékoztató a sportegyesületekkel kapcsolatos pályázati döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
20./ Tájékoztató a Veszprém Megyei Bíróság előtti 1.G.40.150/2007. és 5.P.20.325/2008.
számú ügyek állásáról
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
21./ Tájékoztató Zirc város háziorvosai által írt levélről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Zárt ülés keretében:
14./ Ideiglenes bizottság létrehozása az IFJ-BM-05-0138 pályázat elszámolásával
kapcsolatban
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester javasolja zárt ülés keretében tárgyalni a 8./, 9./ és a 20./ napirendi
pontokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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140/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat zárt ülés
keretében tárgyalja:
8./ Téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkákra pályázat kiírása, közbeszerzési eljárás
lefolytatójának kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ „KDOP-2008-4.2.2. kerékpárút hálózat fejlesztése” és „KDOP-2008-4.2.1/B belterületi
utak fejlesztése” pályázatokhoz dokumentáció készíttetése
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ Tájékoztató a Veszprém Megyei Bíróság előtti 1.G.40.150/2007. és 5.P.20.325/2008.
számú ügyek állásáról
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a meghívottakra tekintettel a mai ülést a 4./
- Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2007. évi tevékenységéről - napirendi pont tárgyalásával
kezdjék, majd a zárt ülés napirendi pontjait a nyílt ülést követően vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
támogatja a javaslatot.
NAPIREND ELŐTT:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kérdés, 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 nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő utal a tájékoztatóra, mely szerint a térség polgármesterei a HEFOP
pályázatokkal kapcsolatban összehívott társulási tanácsülésen szinte kivétel nélkül jelen
voltak.
Véleménye szerint ez azt feltételezi, hogy a zirci képviselő-testület nem ilyen derék
emberekből áll, mivel nem tudnak jelen lenni minden ülésen. Felhívja a figyelmet, hogy a
kistérség polgármestereinek ez a dolguk, s a legtöbbjük főállású polgármester. Ellenben a
zirci képviselő-testületben mindenkinek van munkahelye, s ebből következően egészen más
az időbeosztásuk.
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Azért tartotta fontosnak ezt megjegyezni, mert már korábban is jelezte, hogy nem tartja
szerencsésnek az előre nem tervezett ülésezést.
Ugyanakkor örül annak, hogy sikerült a megyei önkormányzattól 15 millió Ft támogatást
szerezni a szakrendelő építéséhez.
Ottó Péter polgármester azzal egyetért, hogy aki polgármester könnyebben megteszi, hogy
ülésekre járjon, de a térségben nem minden polgármester látja el főállásban a feladatát.
Személy szerint mindenképpen pozitívan élte meg azt a társulási tanácsülést, mert egyetlen
rendkívüli ülésen tárgyalt napirendi pontról volt szó, ami közvetlenül elsősorban Zirc városát
érintette.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
4./ Beszámoló Zirc Városi Rendőrőrs 2007. évi tevékenységéről
Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok
Hajba Zsolt őrsparancsnok utal az előterjesztés 4. számú – Zirc városában elkövetett
bűncselekmények alakulása - mellékletére, melyben a 2007. évi összes ügyek számánál két
adat is szerepel. Ez abból adódik, hogy a megyei rendőrkapitányság értékelő-elemző osztálya
nem tudott pontos adatot szolgálni arra vonatkozóan, miszerint a teljes bűncselekmény-szám
pontosan mennyi. A városban összesen 156 bűncselekmény történt, de ezek nyomozását nem
minden esetben a rendőrőrs hajtotta végre. Az őrs által végrehajtott nyomozások száma 112.
Az ügyrendi bizottság ülésén kérte, amennyiben mód és lehetőség van rá, úgy a képviselőtestület a közterületi alkoholfogyasztásra vonatkozóan alkosson rendeletet. Ez abból a
szempontból is jó lenne, mert a Rákóczi téren megjelentek a hajléktalanok, s amíg nem
követnek el szabálysértést, bűncselekményt addig joguk van ott tartózkodni. Azonban
higiéniai problémák merültek fel, amit a volántársaság és az ott lévő üzletek is jeleztek.
Említi, hogy nagyon sok a lakásotthonban, illetve a lakásotthon lakói által elkövetett
bűncselekmények száma. Hozzáteszi, hogy a város ifjúságának helyzetéről szóló
beszámolóban erre részletesen kitér majd.
Kifejti, hogy komoly létszámgondokkal küzd a megye. Kéri, amennyiben módja és lehetősége
van a testületnek, akkor jelöljön ki egy szolgálati lakást, mert ezzel enyhíteni lehetne a
problémát. Hiszen akkor tudna kollégákat a városba hozni, ha valamilyen formában
megoldják a lakáshelyzetüket.
Pálmann László kapitányságvezető-helyettes véleménye szerint a bűnügyi és közbiztonsági
helyzet Zirc területén megfelelő. A rendőrőrs anyagi lehetőségeit megfelelőnek tartják, az
őrsparancsnok és a helyettes munkáját jónak ítélik meg. Úgy érzik, a statisztikai adatok is azt
igazolják, hogy évről évre fejlődést mutat a felderítési eredmény és a közbiztonsági
statisztika.
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A lakáshelyzettel kapcsolatban elmondja, ha valamilyen megoldásra jutnak, akkor a
rendőrkapitányság úgynevezett albérleti hozzájárulással további segítséget kíván nyújtani a
kollégáknak.
A közterületen történő alkoholfogyasztás tilalmára vonatkozóan említi, hogy Veszprém
városa több mint egy évvel ezelőtt vezette be. Kezdetben akadtak problémák, félreértések.
Számára sem ismeretlen, hogy a hajléktalanok megjelennek az áruházak parkolójában, a
külföldiek által látogatott helyeken, s ott kéregetnek. Igazat ad abban az őrsparancsnoknak,
hogy ezeket jobb megelőzni. Viszont ez nem a rendőrség feladata, ezért az önkormányzattal
közösen kell a problémát kezelni.
Megköszöni az önkormányzatnak azt a támogatást, amit eddig nyújtott a rendőrőrsnek.
Elismerését fejezi ki a polgárőrség munkájáért.
Kasper Ágota képviselő megérkezik az ülésterembe.
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elismeri az őrs
elmúlt évi tevékenységét, s javasolja a beszámoló elfogadását. A bizottság szintén javasolja,
hogy a létszámhelyzet javítása érdekében az Alkotmány utcában jelenleg felújítás alatt álló
önkormányzati bérlakás biztosításával, üzleti alapú lakbér megfizetése mellett a lakáshoz
jutást segítsék elő.
Ottó Péter polgármester kérdezi, mikortól van arra lehetőség, hogy a rendőrőrs személyi
állománya gyarapodjon? Mikortól lenne szükség a lakásra?
Hajba Zsolt őrsparancsnok válasza szerint pályázatot írnak ki a beosztások betöltésére, amibe
már bele kell írni, hogy lakást tudnak-e biztosítani vagy sem.
Ottó Péter polgármester a Városüzemeltetési Kht. ügyvezetőjétől kérdezi, hogy az Alkotmány
utcai lakás felújítása hol tart?
Schreindorfer Károly ügyvezető válasza, hogy jelenleg a hidegburkolás folyik, hétvégére
meglesz a festés, majd azt követően a laminált parkettát rakják le. Úgy gondolja, július 15-re
teljesen elkészül a lakás.
Ottó Péter polgármester utal a korábbi testületi határozatra, mely szerint a felújítást követően
a piaci alapú bérbeadást a helyben szokásos módon kell meghirdetni. Úgy véli, ezt a
határozatot mindenképpen vissza kell hozni, mert a felújítás elhúzódása miatt vannak olyan
határidők, amiket nem tudtak teljesíteni. A júliusi rendkívüli testületi ülésen javasolni fogja,
hogy a lakás kijelölése történjen meg a zirci rendőrőrs új kollégája lakhatásának biztosítására,
s nem piaci alapon, hanem az önkormányzat rendeletében meghatározott szociális alapú
bérleti díjjal.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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141/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Rendőrőrs 2007. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
Ottó Péter polgármester a képviselő-testület nevében megköszöni a rendőrőrs 2007. évi
munkáját. Úgy gondolja, jó volt az együttműködés mind a rendőrőrssel, mind a városi
rendőrkapitánysággal.
1./ Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat
elbírálása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja az „A”
határozati javaslat elfogadását.
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság javasolja az „A” határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Horváth László képviselő kérdezi, ezek szerint formai hiányos a pályázat?
Dr. Árpásy Tamás jegyző válasza, hogy az egészségügyi bizottság ülésén is felvetődött ez a
kérdés, ahol három formai hiányosságot sorolt fel, amit a hiánypótlásra sem csatolt a pályázó.
Az ülésen megjelent pályázó korrekt módon e hiányosságokat nem vitatta.
Hozzászólás
Horváth László képviselő szerint, ha formai hibás a pályázat, akkor nem is kellett volna a
testület elé hozni. Javasolja, ha a képviselő-testület formai hiba miatt eredménytelennek
minősíti a pályázatot, akkor döntsön arról is, hogy írják ki újra a pályázatot. Egy korábbi
testületi ülés alkalmával már elmondta, hogy nem érdemes egy zirci kórházigazgatói
pályázatot teljes munkaköri volumenre kiírni. Most szintén azt javasolja, hogy az új pályázati
kiírást ne teljes munkaidőre írják ki, hanem részmunkaidős foglalkoztatással is el lehessen
látni.
Dr. Árpásy Tamás jegyző észrevétele szerint konkrétan meg kellene jelölni a részmunkaidő
tartalmát tekintettel arra, hogy ezt kéri a program.
Horváth László képviselő szerint 4 óra legyen a részmunkaidő.
Ottó Péter polgármester utal képviselőtársa megfogalmazására, mely szerint részmunkaidőben
is ellátható legyen a feladat.
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Horváth László képviselő kifejti, miszerint a korábbi vitában sem tudták eldönteni, hogy teljes
munkaidőre vagy részmunkaidőre írják ki a pályázatot. Változatlanul az a véleménye, hogy
részmunkaidőre – 4 órára – írják ki a pályázatot, de ettől még valaki beadhatja úgy a
pályázatát, hogy 4 órában ellátja az igazgatói teendőket, s a további munkaidejében
szakorvosként foglalkoztatja az intézmény.
Dr. Árpásy Tamás jegyző megjegyzi, annak idején a pályázati kiíráshoz kapcsolódó program
egyszerűen nem engedte, hogy a részmunkaidős és a teljes munkaidős lehetőséget egyszerre
megjelöljék.
Horváth László képviselő hangsúlyozza, ő arról beszélt, hogy részmunkaidőre írják ki a
pályázatot, ami nem zárja ki annak a lehetőségét, ha valaki részmunkaidőre pályázik, akkor
mellette ne lásson el más egyéb feladatot. A múltkor is azon az állásponton volt, hogy a zirci
kórház igazgatásához nem kell teljes munkaidőben igazgatót foglalkoztatni.
Dr. Varga Tibor képviselő javasolja, hogy írják ki újra a pályázatot az eredeti pályázati kiírás
feltételei szerint.
Ottó Péter polgármester szerint mindenképpen foglalkozni kell a pályázat kiírásával. Javasolja
– miután júliusban rendkívüli testületi ülés lesz -, vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy ki
lehet-e írni két pályázatot. Az egyik részmunkaidős, a másik teljes munkaidős foglalkoztatásra
vonatkozna.
Horváth László képviselő szerint ugyanarra az állásra nem lehet két pályázatot kiírni.
Ottó Péter polgármester továbbra is azt javasolja, hogy a júliusi ülésen térjenek vissza a
pályázat kiírására konkrétan megfogalmazott feltételrendszerrel.
Dr. Varga Tibor képviselő egyetért a júliusi elhalasztással, de csak azért, mert ha a 4 órás
igazgató állásban gondolkodnak, a másik 4 órában pedig szakorvosi tevékenységet lásson el,
akkor meg kell nézni, hogy milyen orvos-szakmát tud ellátni. Elképzelhető, ha orvos-szakmát
jelölnek meg egy ilyen kórház esetében, akkor még jobban leszűkítik a pályázati lehetőséget,
mintha 8 órában orvos-igazgatói állást írnak ki.
Horváth László képviselő szerint kórház-rendelőintézet vezetésére írják ki a pályázatot, s a
rendelőintézetben értelemszerűen benne van a szakorvosi ellátás. A mostani pályázatot kiírták
8 órás munkaidőre, s látszik, hogy milyen eredményre jutott. Úgy gondolja, akárhányszor
kiírhatják, de ettől jobbat nem igazán vár. A képviselő-testületnek azon kell elgondolkodni,
hogy milyen egyéb lehetőségei vannak a városnak az intézmény vezetése tekintetében: orvosmenedzser, szakorvos, aki a szakrendelőben tudna tevékenykedni. Úgy véli, ha
eredménytelennek nyilvánítják a pályázatot, akkor egyrészt a jelenlegi vezetővel valamit
kezdeni kell. Másrészt, a pályázatot minél hamarabb ki kellene írni, s ez az ülés erre alkalmas,
mert semmi mást nem kell tenni, mint eldönteni azt a kérdést, hogy teljes munkaidőre vagy
részmunkaidőre írják-e ki.
Dr. Varga Tibor képviselő ügyrendi javaslata, hogy zárják le a vitát és a polgármester úr által
megfogalmazott utolsó módosító indítványról – júliusi ülésre hozzák vissza - szavazzanak.
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A polgármester szavazásra bocsátja Dr. Varga Tibor képviselő ügyrendi javaslatát, mely
szerint zárják le a vitát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot
elvetette.
Lingl Zoltán képviselő utal a pályázati kiírás „A pályázatnak tartalmaznia kell” rovatára,
melybe felsorolásként belefér egy olyan nyilatkozat, hogy pályázat beadása esetén a teljes
munkaidőben vállalt orvos-szakmai feladat. Így beadhatja valaki úgy a pályázatát, hogy 4
órában szeretne például szemész lenni, a másik 4 órában pedig igazgató.
Dr. Varga Tibor képviselő távozik az ülésteremből
Ottó Péter polgármester szerint ezzel is szűkítenek valamilyen szinten, mert azt feltételezik,
hogy csak orvosi végzettséggel lehet az intézményvezetői állást megpályázni. Javasolja
- annak érdekében, hogy jól kidolgozott legyen a pályázati kiírás -, hozzák vissza a júliusi
ülésre.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatát, mely szerint az intézményvezetői
álláspályázat kiírását - lehetőség szerint úgy, hogy hangsúlyozzák a vezetői feladatok
részmunkaidőben történő elláthatóságát - a júliusi rendkívüli testületi ülésre hozzák vissza.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatja a javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
142/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet
igazgatói állására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

2./ Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.)
rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
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Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi, Szociális
és Sportbizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés
Horváth László képviselő utal az általa megfogalmazott javaslatra, melynek lényege az volt,
hogy a sürgősségi indítványt az ügyrendi bizottság minősítse.
Ottó Péter polgármester szerint ezt valóban nem tartalmazza a módosítás, melynek oka,
miszerint előfordulhat, hogy az ügyrendi bizottság nem tudja tárgyalni, s akkor nem kerülhet a
képviselő-testület elé az egyébként sürgős döntést igénylő ügy.
Dr. Árpásy Tamás jegyző hozzáteszi, hogy a határozatban foglaltakat igyekezett végrehajtani,
s a Zircnél kicsit nagyobb lakosságszámú városok Szervezeti és Működési Szabályzatát
tanulmányozva az egyik megegyezőség az volt, miszerint a sürgősség tényét röviden
indokolni kell. Kétségtelen tény, hogy a hatályos SZMSZ jóval merevebb szabályozással
tartalmazza, mint a hivatkozott hat városnak az erre vonatkozó rendelkezése.
Dr. Varga Tibor képviselő megérkezik az ülésterembe.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
rendeletet alkot:
13/2008.(VI.23.) rendelet
Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
21/2004.(V.24.) rendelet módosításáról

3./ A háziorvosi körzetek határainak megállapításáról szóló 18/2005.(VII.12.) rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy az egészségügyi bizottság egy
másik előterjesztés kapcsán tárgyalta ezt a témát, de miután megtörtént a megállapodás, így az
okafogyottá vált.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
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14/2008.(VII.8.) rendelet
a felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás körzeteiről szóló
18/2005.(VII.12.) rendelet módosításáról
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
143/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelező feladat ellátása körében megbízza
a zirci – jelenleg - V. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi tevékenységének
vállalkozási formában történő, területi ellátási, valamint a központi orvosi ügyeletben
történő részvételi kötelezettséggel történő ellátására Dr. Buda Imre háziorvost 2008.
szeptember 1. napjától.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések elkészítésére
és aláírására.
2./ A képviselő-testület felhívja az érintett háziorvosokat, hogy a körzetmódosítás
vonatkozásában tegyék meg a szükséges lépéseket, amely az ÁNTSZ működési engedély
módosításához, valamint az önkormányzattal kötött szerződés módosításához szükséges.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. szeptember 1.

5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. II. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Oktatási,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi,
Szociális és Sportbizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
144/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. II. félévi munkatervét az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
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6./ A 2008/2009-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása a Benedek
Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés
Ottó Péter polgármester szerint a határozati javaslatokban célszerű lenne pontosítani,
miszerint az intézmény zirci bázisintézményében engedélyezik az óvodai és bölcsődei
csoportok indítását.
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető egyetért a javaslattal, mivel a zirci
bázisintézmény létszámkerete 39 fő, s ezt kellene 40 főre emelni.
Ottó Péter polgármester a harmadik határozati javaslattal kapcsolatban kérdezi, hogy 4 órás
foglalkoztatással megoldható-e?
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető válasza szerint nem lenne elég a 4 órás
foglalkoztatás, mivel ilyen nagy mértékű ellátási igény még nem merült fel a bölcsődében,
mint idén. Eddig maximum 35 gyereket írattak be, most 46 gyereket. Ugyanakkor a
bölcsődében foglalkoztatott óvónőknek el kell végezniük a gondozónői iskolát, amihez
biztosítani kell, hogy el tudjanak menni az iskolába. A gyerekek ellátása érdekében szükség
van a 8 órás foglalkoztatásra.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a
határozatokat hoz:

képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag

145/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde zirci bázisintézményében a 2008/2009-es nevelési évre 10 óvodai csoport indítását
engedélyezi.
Felelős: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Határidő: 2008. szeptember 1.
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146/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde zirci bázisintézményében a 2008/2009-es gondozási évre 2 bölcsődei csoport
indítását engedélyezi.
Felelős: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Határidő: 2008. szeptember 1.
147/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde zirci bázisintézményében 2008. szeptember 1. napjától engedélyezi plusz 1 fő
foglalkoztatását gondozónői feladatok ellátására.
Felelős: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Határidő: 2008. szeptember 1.
7./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira
vonatkozó társulási megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi
kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Horváth László képviselő kérdezi, mi várható 2010. december 31. után?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy újabb tárgyalások. Hozzáteszi, hogy a társulási
megállapodás – ami a választásokat követően meghosszabbításra került – is a ciklus végéig
szólt. A mostani együttműködési megállapodással senki sem vállal többet vagy kevesebbet
ahhoz képest, mint ami a társulási megállapodásban megfogalmazást nyert. A társulási
megállapodás már idejét múlta, a képviselő-testület egyszer már tárgyalta, s akkor elfogadta a
módosítását, míg a megyei önkormányzat napirendre sem tűzte.
Lingl Zoltán képviselő hozzáteszi, hogy ez egy feladat-ellátási megállapodás lett volna, de
miután a tagozatuk létszáma lecsökkent a megyei önkormányzat nem tűzte napirendre, mert
szerette volna ugyanazt a metódust alkalmazni, mint a többi intézményénél. Véleménye
szerint ez a legtöbb, amit elérhettek, s így két évig biztosan támogatják.
Hozzászólás
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Horváth László képviselő javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki egy 3./ ponttal,
mely szerint 2010. nyarán – a költségvetési koncepciót megelőzően – az önkormányzat
kezdeményezzen tárgyalást a megyei önkormányzattal a 2010. december 31. utáni támogatás
mértékéről. Ez azért fontos, mert a koncepcióban már szerepeltetni kell a 2011. évi támogatás
mértékét.
Ottó Péter polgármester támogatja a javaslatot.
Dr. Árpásy Tamás jegyző kérdezi, a 3./ pont határideje mi legyen?
Horváth László képviselő válasza szerint 2010. augusztus 31.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
148/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2008.(II.11.) Kt. számú határozatát
visszavonja, egyidejűleg a Zirc Városi Önkormányzat és a Veszprém Megyei
Önkormányzat közötti, 2003. június 16-án kötött, 2007. június 15-én módosított, a Reguly
Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira
vonatkozó társulási megállapodást közös megegyezéssel – a Veszprém Megyei
Önkormányzat 88/2008.(VI.12.) MÖK határozatában foglaltakat teljes körűen elfogadva –
megszünteti. Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a társulás megszüntetésével
egyidejűleg hatályba lépő együttműködési megállapodást jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt együttműködési
megállapodás aláírására.
3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a további együttműködés
feltételeiről kezdeményezzen tárgyalásokat a Veszprém Megyei Önkormányzattal.
Felelős: 1./ - 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2008. június 27.
3./ pont esetében: 2010. augusztus 31.
10./ Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évi közbeszerzési tervének
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester utal a pénzügyi bizottság javaslatára, mely szerint nem javasolja a téli
hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkák vonatkozásában a közbeszerzési terv
módosítását. Ezért indítványozza, hogy e napirendi pontot a zárt ülést követően tárgyalják
figyelembe véve a képviselőt-testület által meghozott döntést.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.
11./ Közterületi fakivágás kezdeményezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő ellentétben a bizottságok álláspontjával nem támogatná az
előterjesztés elfogadását, mert ugyan oda jutnak vissza, mint ami miatt a legutóbbi vita
kialakult a fakivágások kapcsán. Úgy érzi, ez egy kettős dolog, mert van egy jegyzői hatásköri
kérdés, amit valóban alátámaszt az a rendelet, amit mellékeltek az előterjesztéshez.
Ugyanakkor van egy városképi, városrendezési kérdés, ami viszont megítélése szerint testületi
hatáskör.
A határozati javaslatot úgy módosítaná, hogy a képviselő-testület bízza meg a jegyzőt a
szakvélemények bekérésével, s azok ismeretében hatalmazza fel a fakivágások
elvégeztetésére a testületi döntést követően. Úgy gondolja, e mögé mindenféleképpen egy
fajta konszenzust kellene tenni, mert lehet azt mondani, hogy vágásérett egy adott fa, vagy
beteg, de ezt a nyilvánosság előtt meg is kell tárgyalni. Utal az előterjesztésre, melyben ismét
Rákóczi téri és Alkotmány utcai fák szerepelnek, ugyanakkor ismeretei szerint elég komoly
visszhangja volt a legutóbbi fakivágásnak is abban a formájában, ahogy megtörtént. Helyes
lenne, ha a testület felvállalná azt a felelősséget, hogy a szakértői vélemények alapján
megadja a felhatalmazást a jegyzőnek.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy a közterületek használatáról szóló önkormányzati
rendelet értelmében március végét követően olyan esetben engedélyezhet a jegyző fakivágást,
ami közvetlen élet- vagy vagyonbiztonság szempontjából jelent veszélyt. Az előterjesztés
elkészítésére két dolog ösztönözte. Egyrészt kizöldültek a fák, de a volt homokos futballpálya
mellett van 5-6 száraz nyárfa, ami városképi szempontból sem nyújt előnyös látványt.
Másrészt a sporttevékenységek folytán a sportolókat is veszélyeztetheti egy-egy letörő ág. A
korábban végrehajtott fakivágások során a vállalkozó észrevételezte, miszerint az Állomás
utcában két kőrisfa olyan állapotban van, hogy azokat csak azzal a technikával lehet
kitermelni, mint ahogy a temetőben is megtörtént. A Deák Ferenc utcában szintén van egy
vagy két fa, ami közvetlenül veszélyt jelent. Úgy gondolja, a kiszáradt fákhoz nem tudnak mit
hozzátenni, esetleg egy fényképpel igazolni, hogy valóban kiszáradt fa volt. Véleménye
szerint a kívülről is betegnek tűnő fák esetében egy független szakértői véleményt kell
bekérniük. Tiszteletben tartja a Bakonyi Természettudományi Múzeum munkatársának a
véleményét, azonban az elmúlt évben beérkezett egy igazságügyi szakértői ajánlat, aki teljes
felelősséggel vállalja véleménye megalapozottságát, s azt igazolni tudja műszeres
vizsgálatokkal.
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Véleménye szerint a felmérés és a jegyzőkönyvírás díját nem szabad sajnálni, ha vannak fák,
amelyek még élnek, de a feltételezések szerint bármikor veszélyt jelenthetnek a házakra vagy
a közlekedőkre.
Horváth László képviselő ezzel egyetért, viszont azt mondta, hogy e szakértői vélemények
kerüljenek be a testület elé. Nem azt mondta, hogy száraz vagy sem egy fa, azt majd a
szakértő megállapítja. Az a véleménye, hogy ennek a felelősségét a testület egészének kell
felvállalnia. Egyrészt azért, mert társadalmi kérdés, másrészt, ha valóban olyan technikával
kell kivágni, akkor pénzt is kell mellé rendelni, ami költségvetési tételt is érinthet. Abban
pedig sem a jegyző, sem a polgármester nem kompetens dönteni. Ebből következően
fenntartja azt a javaslatát, mely szerint a testület hatalmazza fel a polgármestert és a jegyzőt,
hogy kérjenek szakvéleményeket a Rákóczi térre vagy ahol a Városüzemeltetési Osztály
vezetője szükségesnek tartja, s azokat csatolja egy előterjesztéshez, majd hozza be a testület
elé, aki biztosítja a fakivágás fedezetét.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy a hivatal költségvetésében a városüzemeltetési
szakfeladaton rendelkezésre áll a fák kivágásához szükséges összeg.
Dr. Varga Tibor képviselő nagyjából egyet tud érteni képviselőtársa álláspontjával, de ha ebbe
belekeverik a képviselő-testületet, akkor mi a biztosíték arra, hogy nem „szórakoznak el” egy
hónapot egy-egy fakivágási javaslattal a jegyző felé, s közben vagyoni kár vagy személyi
baleset történik. Kérdezi, akkor ki lesz a felelős? Egyedül a polgármester, mert ő a testület
vezetője. Megítélése szerint a felelősség kérdését is fel kell vetni, s nem véletlenül nincsenek
ezek a hatáskörök testületi szintre emelve.
Horváth László képviselő úgy gondolja, nem egyenként kellene a testület elé terjeszteni a
szakvéleményt, hanem egy csomagban, mint ahogy a határozati javaslat első mondata is
megfogalmazza. Ugyanakkor a testület kompetenciája erről dönteni.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a júliusi ülésre a konkrét felmérésekkel alátámasztott
előterjesztést hozzák vissza.
A módosított határozati javaslat szerint a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy Zirc közterületein található fák egészségi állapotáról felmérést készíttessen. A testület
felkéri a polgármestert, hogy a felmérés eredményét figyelembe véve a júliusi rendkívüli
ülésre készítsen előterjesztést a szükséges fakivágásokról.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal
határozatot hoz:
149/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Zirc
közterületein található fák egészségi állapotáról felmérést készíttessen.
2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felmérés eredményét figyelembe véve
a júliusi rendkívüli testületi ülésre készítsen előterjesztést a szükséges fakivágásokról.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. júliusi rendkívüli képviselő-testületi ülés
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12./ Zirc város gyermek-ifjúsági helyzetkép beszámoló halasztása
Előadó: Kasper Ágota bizottsági elnök
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal,
hogy a határidő szeptember 15-ről augusztus 31-re módosuljon.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Kapitány Zsolt irodavezető jelzi, hogy a most elfogadott munkaterv szerint a szeptember 15-i
ülés előterjesztéseinek leadási határideje augusztus 29.
Kasper Ágota képviselő elfogadja az augusztus 29-i határidőt.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
150/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az átfogó városi ifjúsági helyzetkép
összeállításáról szóló 81/2008.(IV.28.) Kt. számú határozatának szakmai tartalmát
változatlanul hagyva, a beszámoló elkészítésének időpontjául 2008. augusztus 29. napját
határozza meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. augusztus 29.
13./ A helyi adó munkacsoporttal kapcsolatos képviselő-testületi határozatok visszavonása
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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151/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 362/2007.(XII.17.) Kt., illetve a
10/2008.(I.28.) Kt. számú határozatait visszavonja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
15./ Egyéb ügyek
a/ Önkormányzati belterületi murvás burkolatú utak martaszfaltos felújítása
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.
152/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben szereplő
önkormányzati belterületi murvás utcák I. ütemének martaszfaltos felújítására a Magyar
Közút Kht. Veszprém Megyei Igazgatósága (8200 Veszprém, Mártírok útja 1.) által adott
árajánlatot.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkák megrendelésére.
3./ A képviselő-testület a felújítás bruttó 4.602.240,- Ft összegét a 2008. évi költségvetés
fejlesztési tartalékából biztosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. augusztus 31.

b/ I. kategóriába tartozó játékkaszinó alapítására és működtetésére kiírandó nyilvános
koncessziós pályázattal kapcsolatos állásfoglalás
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés nem hangzik el.
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Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő szerint nem ez az első próbálkozás, hogy ilyen fajta intézmény
bekerüljön a városba. Véleménye, hogy erre semmi szükség nincs.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz.
153/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy a
pénzügyminiszter a játékkaszinók üzemeltetésére vonatkozó olyan tartalmú koncessziós
pályázatot írjon ki, amelynek értelmében az önkormányzat területén I. kategóriába sorolt
játékkaszinó működhet.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot az APEH Központi
Hivatalának Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya címére küldje meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2008. július 25.
c/ Pályázat kiírása „Járdaépítési Alap” felhasználására
Előadó: Ulrich Krisztián bizottsági elnök
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Horváth László képviselő nem érti, hogy miért nem a város nyújt be járdaépítési pályázatot,
amihez hozzájárulhat a lakosság. Véleménye szerint a dolog úgy tudna működni, hogy a város
eleve ilyen típusú beruházásokra nyújt be pályázatot, s a pályázat függvényében az önerőt
megpróbálja csökkenteni a hozzájárulásokkal. Hozzáteszi, hogy a lakosság a korábbiakban is
hozzájárult, de nem ilyen mértékben.
Ottó Péter polgármester utal az előterjesztés pályázati kiírás 5./ pontjának – pályázati
feltételek – utolsó bekezdésére, mely szerint az érdekeltségi hozzájárulásnak a megvalósítás
becsült költségéhez viszonyított arányának számításakor az érdekeltségi hozzájárulás
kétszeres összegét kell figyelembe venni az utca egyoldali beépítettsége esetén. Ezt nem tartja
jó dolognak, mert vannak olyan utcák, melyek mind a két oldalon beépítettek és csak az egyik
oldalon van járda. Ugyanakkor vannak utcák, melyek csak egy oldalon beépítettek, s lehet,
hogy mindkét oldalon van járda. Ezt nem tenné bele a pályázati feltételekbe.
Úgy véli, némi ellentmondás van a 6./ pontban (érdekeltségi hozzájárulás megfizetése) és a
10./ pontban (járda-felújítási alap felhasználásának módja) megfogalmazottak között.
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Javasolja, hogy a 6./ pontot vegyék ki. A pályázat elbírálásának határideje 2008. augusztus
31. A 10.1. pontban a megállapodás megkötésének határidejét az eredményhirdetést követő
15 napban határozzák meg. A 10.2. pontban az 50 % megfizetésének határideje 2008.
szeptember 30. legyen, a további 50 % pedig a beruházást követő 15 napon belül történjen
meg.
Horváth László képviselő kérdezi, mi van az olyan utcákkal, ahol nincs járda, és se az eleje,
se a vége nem akarja csak a közepe?
Ulrich Krisztián képviselő, bizottsági elnök válasza szerint ez a pályázat járdafelújításra szól,
s nem járdaépítésre. Hozzáteszi, két útkereszteződés közötti járdaszakaszra lehet pályázni,
vagy legalább 50 m hosszú lehet, s nyilván a pályázatban résztvevőknek kell eldönteni, hogy
benyújtják-e úgy is, ha a két vége nem akarja.
A javaslatokat elfogadja, ugyanakkor módosító indítványként megfogalmazza, hogy a
pályázati kiírás utolsó oldalának utolsó mondata úgy szerepeljen, miszerint „A
magánszemélyek és a cégek a kiállított adóigazolás alapján a hatályos jogszabályok szerinti
mértékű adókedvezményre jogosultak”.
Dr. Varga Tibor képviselő javasolja, hogy a pályázati határidő helyett az szerepeljen, hogy az
elbírálás a pályázatok beérkezési sorrendjében történik, amíg tart a pályázati alap.
Ottó Péter polgármester javasolja, miszerint legyen folyamatos a benyújtási lehetőség, de
határozzanak meg bírálati határidőket, s benne olyan feltételt, hogy addig folyamatos, amíg a
keret ki nem merül. Az első szakasz lezárása lehet 2008. augusztus 15. 14,00 óra, s az
elbírálás 2008. augusztus 31. Majd ezt követően minden negyedévet követő hó 15. napja
legyen a beadási határidő, s az elbírálás határideje a hónap vége. Az 50 % befizetésének a
határideje az azt követő hónap utolsó napja. A másik 50 % befizetése a beruházás befejezését
követő 15 napon belül történjen meg.
Ulrich Krisztián képviselő, bizottsági elnök a javaslatokkal egyetért, azt elfogadja.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosításokat - 9 igen
szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
154/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Járdaépítési Alap felhasználására az
előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást és pályázati kiírást elfogadja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetőleg - az 1./ pontban hivatkozott
pályázati kiírásban foglaltak szerint - a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottságot a
pályázati eljárás lefolytatására.
Felelős: 1./ és 2./ pontban: Ottó Péter polgármester
2./ pontban: Ulrich Krisztián bizottsági elnök
Határidő: 1./ pontban: azonnal
2./ pontban: 2008. augusztus 31.
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16./ Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással
kapcsolatos 2007. évi közszolgáltatási tevékenységről
Előadó: Bebesi István vezérigazgató
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékozató tudomásulvételét.
Dr. Varga Tibor képviselő távozik az ülésteremből
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő javasolja, hogy a város a helyi járat vonalvezetését gondolja át, és
készítsen egy új koncepciót.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy a kérdéssel foglalkoztak, és a Bakony Volán Zrt.
támogathatónak tartja a 2. számú helyi járati útvonal módosítását a Kossuth utcai egészségház
vonatkozásában.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2007. évi
közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi.
17./ A távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló többször módosított 23/2000.(X.15.) ÖK.
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványáról a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a
távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos
tájékoztatót tudomásul veszi.
18./ Tájékoztató a sportegyesületekkel kapcsolatos pályázati döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a
sportegyesületekkel kapcsolatos pályázati döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán 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.
21./ Tájékoztató Zirc város háziorvosai által írt levélről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő megfontolásra javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
háziorvosok kérését előterjesztésben tárgyalja. Úgy véli, nem veszítenének vele, ha egy ilyen
típusú támogatást nyújtanának az orvosoknak. Annál is inkább nem, mert ez a fajta
„kompenzáció” nem egységesen oszlik meg az orvosok között. Kifejezetten előnyben részesíti
azokat, akik vegyes praxisban dolgoznak. Nem jelent ez akkora tételt, hogy valamilyen
szinten ne lenne érdemes foglakozni vele, ugyanis az ellentételezése is megvan a
visszavásárlás tekintetében.
Javasolja, hogy határozati javaslatot tartalmazó előterjesztés formájában kerüljön vissza a
képviselő-testület elé.
Dr. Varga Tibor képviselő megérkezik az ülésterembe.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy ne kerüljön vissza, mivel a Kormányrendelet fő célja
nem a kieső vizitdíj kompenzálása, hanem a minőségi alapellátás nyújtásának biztosítása.
Gyakorlatilag a háziorvosok nem kerültek rosszabb finanszírozási helyzetbe, mint amilyen
helyzetben voltak a vizitdíj előtt. Akkor sem volt egyértelmű az arányos bevétel-növekedés,
hiszen a beteglátogatások számától függött, hogy ki mennyi vizitdíj-bevételre tett szert.
A finanszírozást végző egészségbiztosítási pénztártól érdeklődtek, s azt az információt kapták,
hogy a „kompenzáció” nem rossz megoldás.
Megjegyzi, hogy az egészségügyi bizottság támogatta a tájékozató elfogadását, ahol jelen volt
Dr. Buda Imre a háziorvosok képviselője.
Úgy gondolja, az önkormányzat gazdasági helyzetét is figyelembe kell venni, s ha ilyen
döntést hoznak, akkor a működési kiadások emelkednek.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal Zirc
város háziorvosai által írt levélről szóló tájékozatót tudomásul veszi.
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Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.
10./ Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évi közbeszerzési tervének
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester megállapítja, hogy miután a képviselő-testület pályázat kiírásáról
döntött a 2008/2009. évi időszak téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkák
elvégzésére, ezért a közbeszerzési terv erre vonatkozó módosítása okafogyottá vált.

Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 43 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

