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JEGYZŐKÖNYV
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. szeptember 15.-én 17,00 órai kezdettel
tartott üléséről
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A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Dr. Czuppon Károly alpolgármester,
Baranyai József, Holl András, Horváth László, Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Pék László,
Ulrich Krisztián, Dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán képviselő (11 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Gartner József képviselő,
Kovárczi Attila képviselő,
Nagy Tamás képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Kaszás Béla osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Dobosné Lipp Valéria pénzügyi ügyintéző,
Encz Ilona ifjúsági, civil, oktatási és művelődési referens,
Szirbek Tiborné egészségügyi referens,
Findeisz János díszpolgár,
Benczikné Tóth Magdolna OKIB tag,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Dr. Tótth Árpád megbízott kórházigazgató,
Schreindorfer Károly ügyvezető
Sersztnyev Tamás, a Bakony Volán Zrt. forgalmi igazgatója,
Redling József, a Bakony Volán Zrt. képviseletében,
Némedi Lajos, a ZKTT Munkaszervezet vezetője

- a sajtó képviseletében: Mátételki András (NAPLÓ)
Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit, és megállapítja, hogy a képviselőtestület 14 tagja közül 11 fő jelen van –az ülés határozatképes-, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, s jelzi, hogy „A
távhőszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása” és a „Városi köztemető felújítás II. ütem
kivitelező kiválasztása” című napirendi pontot nem javasolja tárgyalni.
Jelzi, hogy az SZMSZ módosítás életbe lépett, külön-külön kell a képviselő-testületnek
döntenie, hogy az Egyéb ügyek keretében az előterjesztést napirendre veszik-e, vagy sem.
A polgármester szavazásra bocsátja az oktatási bizottság azon javaslatát, hogy a 4./ A Zirc
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda elnevezésének megváltoztatása című
előterjesztést a képviselő-testület vegye le a napirendről.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 6 nem szavazattal a javaslatot elvetette.
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A polgármester szavazásra bocsátja a 18/a. Sebességkorlátozó berendezés telepítése ZircKardosréten című napirend felvételét.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:
191/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület a „Sebességkorlátozó berendezés telepítése
Zirc-Kardosréten” című előterjesztést felveszi a megtárgyalandó napirendek közé.
A polgármester szavazásra bocsátja a 18/b. Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet és a
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. közötti teljesítmény volumen korlát átadás című
napirend felvételét.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással határozatot hoz:
192/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület a „Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet és a
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. közötti teljesítmény volumen korlát átadás” című
előterjesztést felveszi a megtárgyalandó napirendek közé.
A polgármester szavazásra bocsátja a 18/c. Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodásának módosítása című napirend felvételét.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:
193/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület a ”Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodásának módosítása” című előterjesztést felveszi a megtárgyalandó napirendek
közé.
A polgármester szavazásra bocsátja a 18/d. A zirci 0111/7 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
megterhelésével kapcsolatos önkormányzati érdekek védelmével kapcsolatos döntés című
napirend felvételét.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással határozatot hoz:
194/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület a ”A zirci 0111/7 hrsz-ú önkormányzati
ingatlan megterhelésével kapcsolatos önkormányzati érdekek védelmével kapcsolatos döntés”
című előterjesztést felveszi a megtárgyalandó napirendek közé.
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Ottó Péter polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirendet.
Indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással határozatot hoz:
195/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
Napirend előtt:
- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
- Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
I. Személyi ügyek
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Zirc, Alkotmány u.6.III/14 szám alatti lakás kiutalása.
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3./ A Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda elnevezésének
megváltoztatása
Előadó: Ulrich Krisztián képviselő
4./ Zirc város részvétele a Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) programban és
szervezetben
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ „Európa a polgárokért” programhoz benyújtott pályázat eredménye és a testvérvárosi
találkozó költségterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
7./ Vágenhoffer Péter ingatlancsere iránti kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ A zirci 0154/7 helyrajzi számú külterületi ingatlan értékesítésre történő kijelölése
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés I. féléves üzemeltetési
felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
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10./ Zirc forgalmi rend változás pénzügyi terve
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
11./ Téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákra beérkezett ajánlatok
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ A maximális csoport/osztálylétszám túllépésének engedélyezése a Reguly Antal
Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 4.b osztályában
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
13./ Zirc város 2009. évi részvétele a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatban 2009. évi pályázati kiírás
Előadó: Kasper Ágota, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
14./ Zirc város gyermek-ifjúsági helyzetképe – és abból adódó feladatok
Előadó: Kasper Ágota, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
15./ Zirc város gyógyszertárainak működési rendje
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Egyéb ügyek (A testületi anyag kiküldésekor még nem ismert, de a fontosságukra
tekintettel a testületi ülésen megtárgyalandó napirendi pontok)
a./ Sebességkorlátozó berendezés telepítése Zirc-Kardosréten
Előadó: Ottó Péter polgármester
b./ Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet és a Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zrt. közötti teljesítmény volumen korlát átadás
Előadó: Dr. Tótth Árpád mb. igazgató
c./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
d./ A zirci 0111/7 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megterhelésével kapcsolatos
önkormányzati érdekek védelmével kapcsolatos döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
17./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja
2008. év II. félévi pályázati döntésről szóló tájékoztató
Előadó: Kasper Ágota, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
19./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tájékoztatója a 2007/2008-as
tanévben végzett munkáról
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
20./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
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Ottó Péter polgármester javasolja zárt ülés keretében tárgyalni a 1./, 2./, 7./, 11./, 16./d.
napirendi pontokat.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatot hoz:
196/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat zárt ülés
keretében tárgyalja:
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Zirc, Alkotmány u.6.III/14 szám alatti lakás kiutalása.
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Vágenhoffer Péter ingatlancsere iránti kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákra beérkezett ajánlatok
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Egyéb ügyek
d./ A zirci 0111/7 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megterhelésével kapcsolatos
önkormányzati érdekek védelmével kapcsolatos döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a meghívottakra tekintettel a mai ülést a 9./ A
menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés I. féléves üzemeltetési felülvizsgálata,
valamint a 16./ b. Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet és a Csolnoky Ferenc Kórház
Nonprofit Zrt. közötti teljesítmény volumen korlát átadás napirendi pontok tárgyalásával
kezdjék, majd a zárt ülés napirendi pontjait a nyílt ülést követően vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.
NAPIREND ELŐTT:
- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással a lejárt
határidejű határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi.
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- Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Horváth László képviselő kérdezi, ki írta a tájékoztatót? Mi különbség van a Rekord üzletház
és a Legényegylet székháza között? Nem tartoznak-e a legfontosabb események közé azon
elemek, amelyek igazából a városról szólnak, mégpedig a vesztes pályázatokról, mint
eseményről szóló tájékoztató, vagy a szakrendelői és az oktatási pályázat, melyet Zirc város
nem nyert meg. Az összes problémás ügyből egyetlen egy, a mentőállomás kérdése szerepel a
tájékoztatóban.
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a tájékoztatót ő írta egyes szám első személyben. A
Legényegylet egykori épülete helyén épület fel a Rekord üzletház, annak a homlokzati falát
meghagyva. Az összefüggés a két épület között a homlokzatban rejlik. A tájékoztató a
pályázatokról megtalálható a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéshez csatolva. Az
összes pályázattal kapcsolatban, annak eredményéről, sikeréről, sikertelenségéről ott van
írásban.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
9./ A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés I. féléves üzemeltetési
felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslatok elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja az első határozati javaslat elfogadását,
valamint a második határozati javaslat 2./ pontjának alábbiak szerinti módosítását:
„2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Bakony VOLÁN Zrt-t, hogy az
1. pontban elfogadott menetrend szerint közlekedtesse a buszokat a 4. számú helyi járati
útvonalon.”
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
197/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2008. I. félévi üzemeltetési költségeihez 754 e Ft összeggel járul hozzá, a
2008. évi költségvetésében erre a célra elkülönített keret terhére.
2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.
pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás Bakony Volán Zrt. részére történő átadására.
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Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
198/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a helyi járati menetrend
módosításához az előterjesztés mellékletét képező Bakony Volán Zrt. levele alapján.
2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Bakony Volán Zrt.-t, hogy az 1.
pontban elfogadott menetrend szerint közlekedtesse a buszokat a 4. számú helyi járati
útvonalon.
3. Felhatalmazza a polgármestert a Zirc Városi Önkormányzat és a Bakony Volán Zrt.
között 2005. január 1-jétől érvényes közszolgáltatási szerzős záradékának – 2008.
szeptember 1-től érvényes menetrend - aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

16./ Egyéb ügyek
b./ Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet és a Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit
Zrt. közötti teljesítmény volumen korlát átadás
Előadó: Dr. Tótth Árpád mb. igazgató
Ottó Péter polgármester stilisztikai javaslata, hogy a határozati javaslat 1. pontjában a
kontingens átadásáról helyett kontingens átadásához szerepeljen.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
199/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a Zirc Városi Erzsébet Kórházrendelőintézet egy napos sebészeti ellátása vonatkozásában hozzájárul 150 HBCS
súlyszám kontingens átadásához 2008. szeptember 15.- 2008. szeptember 30.-a közötti
időszakban a Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. részére.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1.) pont szerinti Nyilatkozat megtételére, és
megküldésére a Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., valamint fenntartója a Veszprém
Megyei Önkormányzat részére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. pont : azonnal
2. pont : 2008. szeptember 30.
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3./ A Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda elnevezésének
megváltoztatása
Előadó: Ulrich Krisztián képviselő
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy a bizottságok támogatták az előterjesztést, részben
ismertette az oktatási bizottság véleményét, kéri a bizottság elnökét, fejtse ki részletesebben.
Kasper Ágota képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag
előkészítetlennek vélte az előterjesztést. Részben a pénzügyi megalapozottsága nem volt
kellőképpen megvilágítva, másrészt nem tudni, hogy a család mit szól hozzá, valamint az
intézmény véleményét is meg kellett volna kérni. Nem érti, miért van szükség ilyen gyorsan,
átgondolatlanul a névváltoztatásra.
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatban az elnevezés Békefi Antal
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda legyen 2009. március 01-től.
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök –miután nála van a szó- saját véleményét
ismerteti. Úgy gondolja, hogy nem lesz bonyolultabb, mint a gimnázium neve. Ezt elvi
dolognak tartja. Ebben a világban már lassan nem merik kimondani, hogy népművelő,
néptanító, mert az már nagyon nemzeties valami. Ebben a világban nagyon fontos lenne, hogy
ilyen emberek, mint Békefi Antal, aki annak idején valamit „elkövetett”, azt valahol most a
XXI. században elismerjék. Méltónak tartja rá. A bizottsági javaslat, ami a jövő negyedév
végéig kitolná a név felvételét, az a 2009. évi költségvetésben történő szerepeltetést is
biztosítaná. Egyébként túlzónak tartja a névváltoztatással járó költségeket. A javasolt
határidővel nem érez kapkodást.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással az ügyrendi
bizottsággal azonos határozati javaslat elfogadását javasolja.
Kérdés:
Horváth László képviselő nem látja az anyagban a Békefi család írásos hozzájárulását a
névváltoztatáshoz. Azt a családnak is tudni kellene, hogy a zirci képviselő-testület többsége
mire akarja felhasználni Békefi Antal nevét.
Dr. Árpásy Tamás jegyző az előterjesztés előkészítése kapcsán Békefi Antal leszármazottai
egyikével tárgyalt legalább háromszor telefonon, aki saját nevében támogatja az indítványt, de
meg kell beszélnie a család többi tagjával is. Békefi Antal Attila két nap múlva visszahívta
telefonon, írásbeli nyilatkozat nincs, de a család nevében a hozzájárulást telefonon megadta.
Értelmezése szerint az írásbeli hozzájárulást a képviselő-testület végleges döntése utáni
időszakra prolongálta.
Holl András képviselő kérdezi, van-e annak valami különös oka, hogy pont most történik a
névváltoztatás, és hogyan lenne a neve?
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Ottó Péter polgármester utal az előterjesztésre és az ügyrendi bizottság „Városi” szóval
történő kiegészítésére.
Kasper Ágota képviselő kérdezi, és a kistérségi, mert már ilyen feladatot is ellát az intézmény.
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a városnak több olyan intézménye van, amely
kistérségi feladatot lát el, például a kórház.
Hozzászólás:
Horváth László képviselő nagyon nem szeretné, ha a képviselő-testületben bárki arra
hegyezné ki a dolgot, hogy Békefi Antal munkássága, személye, tevékenysége, zirci érdemei
ellen szól az, aki azt mondja, hogy a döntést halassza el a képviselő-testület. Az oktatási
bizottság és a maga részéről most is azt állítja, hogy az előterjesztés elkapkodott,
előkészítetlen. Ahhoz, hogy a képviselő-testület ilyen horderejű döntést meghozzon, nagyobb
előkészítettségre, az intézmény vezetésének minimum a megkérdezésére, a család írásos
hozzájárulására, s egyéb olyan dologra van szükség, amely méltóvá teszi a helyet, hogy egy
intézményének új nevet adjon. Az előterjesztésből ezek hiányoznak. Javasolja, a képviselőtestület ne hozzon ennyire hirtelen döntést. Békefi Antal emlékének és érdemeinek elismerése
mindenképpen a város érdeke, ezért fontolják meg, hogy melyik az az intézmény, amely a leg
költséghatékonyabban, és leginkább kifejezi Békefi Antal zirci munkásságát. Ez nem feltétlen
a tourinform iroda, és a városi könyvtár és művelődési ház intézmény. Ennél jobbat is tud
mondani. Nem ért egyet bizottsági elnök úr érvelésével, a tisztelet, a becsület, a személy iránti
bizalom mindenképpen elvárja a testülettől, hogy megfelelő előkészítéssel álljanak egy ilyen
kérdéshez. Másrészt régóta nem volt testületi ülés, megnézte polgármester úr által a
végrehajtott határozatokról szóló beszámoló végén a pályázatokról szóló tájékoztatást. Nem
véletlenül kérdezett rá, mert e napirendnél a gazdasági bizottság elnöke szerepel
előterjesztőként. Ebben a helyzetben egy gazdasági bizottságnak, a város testületének jobb
dolga is lehetne, mint ilyenekkel foglalkozni. Két hónap szünet után ha ez a legnagyobb gond,
akkor igen nagy a baj. Gondolkodott, melyik napirendnél mondja el. Nem azért mondja, hogy
fényezni akarná a múltat, nem arról szól a történet, hanem a helyzetről. 2004-ben a város már
2 milliárd forint elnyert pályázatot tudhatott a magáénak a mostani 20 millió forinttal
szemben. S akkor azzal foglalkoznak, hogy a könyvtárat nevezzék el Békefi Antalnak.
Elképesztő mutatója annak, hogy mivel foglalkozik a jelenlegi képviselő-testület.
Helytelennek tartja, s a kérdést jóval nagyobb előkészítettség mellett kellene lefolytatni.
Dr. Varga Tibor képviselő ügyrendi javaslata, hogy maradjanak a tárgynál.
Ottó Péter polgármester is úgy gondolja, hogy a tárgyról kellene beszélni, de nem akarta,
hogy az egésznek az legyen a látszata, hogy képviselő úr nagyon fontos dolgot szeretne
elmondani, s nem kapja meg rá a lehetőséget. Érdemes beszélni a pályázatokról, de olyan
napirend keretében, ami a tárgyba vág. Nem tudja 2004-ben mennyi nyertes pályázata volt a
városnak, emlékezete szerint a második félidőben húzott bele az a képviselő-testület is, s
akkor hozta a pályázatokat. Az nem igaz, hogy 20 millió forintot nyert ebben a ciklusban a
város, hanem a sokszorosát.
Méltánytalan, hogy a napirendet képviselő-társa úgy ítéli meg, hogy nem kellően előkészített.
A család nyilatkozata szerint örülnek, ha az intézmény felveszi Békefi Antal nevét.
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Horváth László képviselő is beszélt telefonon Békefi Antallal, s nem így nyilatkozott. Azt
mondta, hogy kifejezetten zavarja. Őket a város kereste meg, érezték kicsit benne a nyomást.
Őt kifejezetten zavarja, hogy az intézmény neve már most Városi Könyvtár, Művelődési Ház
és Tourinform Iroda. A Tourinform Iroda semmiféle összefüggésben nincs Békefi Antallal.
Javasolta -Jegyző úr arról nem beszélt-, hogy a város képviselő-testülete esetleg
intézményként válassza le a Tourinform Irodát, s abban az esetben sokkal egyszerűbb lenne a
kérdés. Van bent némi logika, csak már beépítették, s majd a Turisztikai Desztináció
Menedzsment kapcsán is beszélnek róla, akkor ezt a lépést meg kell-e tenni a városnak, hogy
leválasztja az irodát. Ezért mondta, hogy nem eléggé tiszta a kérdés. Helyes útnak azt tartaná,
hogy elküldeni a családnak a leendő nevet, s járuljanak hozzá. Ha ilyen az intézési mód, akkor
a jövő héten elkezd utcaneveket javasolni különböző emberekről, akár a testületből is tudna,
főleg zsákutcák nevének elkeresztelésére.
Ulrich Krisztián képviselő elmondja az, hogy ő az előterjesztő egy dolognak köszönhető,
mégpedig annak, hogy édesapja az a személy, aki megkereste a zirci öregdiákok
támogatásával indult kezdeményezéssel. Ugyanakkor természetesen polgármester urat is
megkereste. Elismeri, hogy kell foglalkozni a pályázatokkal, mindennel, de ezzel is, mert
fontos dolog a városban. Felhívja a figyelmet, hogy nem névváltoztatásról, hanem
elnevezésről van szó. Ez az egyetlen olyan intézménye az önkormányzatnak, aminek nincsen
neve.
Holl András képviselő személy szerint nagy tisztelője Békefi Antalnak, s még autogrammal is
rendelkezik tőle. 6. osztályos volt, amikor itt volt, más papírja nem lévén az ellenőrzőbe íratta
be a nevét. Azért mondta el, mert azok, akik úgy ítélik meg, hogy elhamarkodott a névadás,
semmiképp nem Békefi Antalnak a munkásságát kritizálják, vagy próbálják kisebbíteni. A
vita hogy kialakult azt mutatja, hogy mégsem kellőképpen lett előkészítve. A vitákra nem
került volna sor, ha a családtól írásos dokumentum van, hogy örömmel veszik az elnevezést.
Azért irányult a kérdése arra, hogy miért most történik a névadás, mert méltóbbnak tartaná az
ügyhöz, ha akár a művelődési háznak, akár Békefi Antalnak valamilyen évfordulója lenne.
Munkatervben nem szerepel, kicsit valóban sürgősségi íze van. Egyetért azzal, hogy amikor
hihetetlen nagy gondokkal küszködik a város, egy ilyen névadás kicsit pótcselekvésnek hat.
Lingl Zoltán képviselő javasolja, hogy mozduljanak előre. Mivel az ügyrendi bizottság
javaslata alapján úgyis március 1-je lenne az elnevezés, javasolja a határozati javaslatba
tegyenek bele egy olyan pontot –mivel jegyző úr bír a család ígéretével-, hogy december 1-íg
szerezze be az írásbeli hozzájárulást.
Ottó Péter polgármester ugyanezt fogalmazta meg magában a határozati javaslat
kiegészítéseként. Ne arról döntsenek, hogy elnevezik Békefi Antalról az intézményt, hanem a
szándékukat nyilvánítsák ki, hogy róla kívánják elnevezni az intézményt, és kapjon
felhatalmazást a hivatal, vagy a polgármester arra, hogy ennek tükrében szerezze be a
családtól az írásbeli hozzájáruló nyilatkozatot, és ténylegesen a névadással kapcsolatos
határidő továbbra is maradjon a két bizottság által megfogalmazott 2009. március 1-je, ha
minden szükséges dokumentum rendelkezésre áll.
Kasper Ágota képviselő magyarázata, hogy miért tartja meggondolatlannak a dolgot. A
régebbi testületi tagok emlékezhetnek rá, hogy Békefi család kapcsán volt már „gond” az
elnevezésekkel. Annak idején első nekifutásként a Városi Zeneiskolát szerették volna Békefi
Antal nevére elnevezni. Hiszen ha valaki, akkor a város zenei életében Békefi Antal annak
idején rengeteget tett. Úgy a kórus, mint a gyermek zenetanítás, gyermekoperák, melyeket a
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magyar rádió is műsorára tűzött, s országszerte sikert aratott. A család nem volt hajlandó
hozzájárulását adni, hogy a zeneiskola az ő nevével működjön tovább, s így került sor utána
arra, hogy az általános iskola un. „F” épületét nevezték el Békefi Antalnak. A tábla a mai
napig rajta van, s egy nagyon szép összeállítás a pedagógus és népművelő zirci éveiről és
életéről. Ő sem a népművelés ellen van, azon egyszerű oknál fogva is, mert ahol dolgozik
hasonló témakörben végeznek munkát az emberek. De ha azt nézik, hogy ténylegesen ki
milyen témakörben dolgozik, akkor mond másik javaslatot is, mely megint azt támasztja alá,
hogy nem vizsgálták meg kellőképpen. A Reguly Antal Múzeum anyaga épp Békefi Antal
tevékenységének köszönhetően állt össze. Zircen és a környező Magas-bakonyi településeken
ő és a diákjai, barátok, ismerősök gyűjtötték azt a sok csodát össze, aminek javarésze látható a
padlásterében. Szakmai kapcsolat inkább lenne a múzeummal. Fontosnak tartja, hogy az
öregdiákok felkereshették volna az intézményt, nem hiszi, hogy elküldték volna őket. Maga is
tapasztalt az öregdiákoktól olyan hozzáállást, hogy ha nem sikerült az első körben, akár
nyomással is megpróbáltak valamit kihajtani. Senki nem vonja kétségbe, hogy a
népművelésnek van jelentősége.
Ulrich Krisztián képviselő az összefüggésekkel kapcsolatban elmondja, hogy Gregor
Józsefről, Kolonics Györgyről neveztek el általános iskolát.
Ottó Péter polgármester indítványozza, hogy zárják le a vitát. A módosítások után az alábbi
szövegű határozati javaslatot fogalmazza meg. A képviselő-testület kinyilvánítja szándékát,
hogy a Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda nevét Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda elnevezésre változtatja 2009. március 1-től.
Kettes pontjában a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérje meg a névadáshoz a
család írásbeli hozzájárulását. Kérdezi az előterjesztőt, be tudja-e a fogadni a javaslatot.
Határidő első pont esetében azonnal, második pont esetében december 31.
Ulrich Krisztián képviselő az elhangzott javaslatot, mint a napirend előadója befogadja.
Horváth László képviselő kéri szavazzon arról a testület –ellentétben az elhangzott javaslattal,
Békefi Antal emlékének a megőrzése fontos kérdés-, a város fontolja meg annak a
lehetőségét, hogy szerinte is költségeiben jelentős, és az intézmény profilját pedig nem
megfelelően lefedő névváltoztatást eszközöl, hanem megnézni annak a lehetőségét, hogy
mely azaz intézmény jelenleg a városban, akivel a névváltoztatást költséghatékonyabban meg
lehet csinálni.
Ottó Péter polgármester szavazásra bocsátja képviselő-társa módosító javaslatát.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot
elvetette.
Ottó Péter polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztő által befogadott határozati
javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatot hoz:
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200/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a Zirc Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda nevét Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Tourinform Iroda elnevezésre változtatja 2009. március 1-től.
2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a névadáshoz a család írásbeli
hozzájárulását kérje meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2008. december 31.

Horváth László képviselő távozik az ülésteremből.

4./ Zirc város részvétele a Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) programban és
szervezetben
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja, amennyiben a 09.15.-i megbeszélésen úgy
döntenek a vállalkozók, hogy elfogadják a feltételeket és társulnak, csak abban az esetben
regisztráltassa magát a város azokkal, aki a honlapon megjelent lista első 200 tagja között
szerepel.
Ottó Péter polgármester az oktatási bizottság döntéséhez kapcsolódóan ismerteti a feljegyzést,
amit imént kapott kézhez. Köszönti a ZKTT Munkaszervezet vezetőjét, aki szintén részt vett a
tájékoztatón. Első pont: a regisztráció minimál feltételekkel Zirc, Bakonybél, Porva,
Bakonynána elvileg teljesíthető. Második pont: a települések testületei ezen a héten
tárgyalják, utolsónak Bakonybél önkormányzata csütörtökön. Harmadik pont: az esély, hogy
Zirc, Bakonybél, Porva és/vagy Bakonynána közös TDM-et pártol, több mint 50 %. Tehát el
lehet kezdeni igazából a regisztrációs lap kidolgozását, illetőleg a közreműködőként a
feladatkiosztást, munkaszervezést, mely megtörtént ezen a napon, s amikor ez elkezdődik, ha
csütörtökön Bakonybél más megoldás mellett dönt, vagy elutasít, akkor leáll a regisztráció
előkészítése.
Némedi Lajos vezető megerősíti a feljegyzésben szereplőket. Az a csoport –nem vállalkozói
kör-, aki délután 4 órától együtt volt, illetve ezt megelőzően előző héten is találkoztak, arra a
megállapodásra jutottak, hogy a szűkös határidő figyelembe vételével, a szűkebb kör
összefogásával, de mindenképpen elérik azt, hogy a regisztrációs lapot kitöltik, és 25.-ére
eleget tesznek a regisztrációnak. Amennyiben a regisztrációs jelentkezést elfogadják, akkor a
későbbi időpontban a pályázatot benyújthatják. Mindenképpen azt szeretnék, hogy Zirc város,
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illetve környéke a Desztinációs Menedzsment létrehozás folyamatban részt vehessen, és
eredményesen vehessen részt.
Kérdés:
Vörös Kálmán képviselő kérdezi, ha a TDM-be Bakonybél nem társul be, akkor kétséges,
hogy a 30 ezer vendégéjszakát tudják-e biztosítani? Ha viszont Bakonybél is bent van, és csak
Bakonybél és Zirc van bent, akkor kerekebb a dolog, s szerinte is támogassák a részvételt.
Ottó Péter polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a regisztráció gyakorlatilag kulcs egy
ajtóhoz, az ajtó pedig az utolsó negyedévben megjelenő pályázati kiírás lesz. Csak azok
vehetnek részt a pályázaton, akik túl vannak a sikeres regisztráción. A regisztráció elsődleges
célja az, hogy TDM csírák létrejöjjenek, akik aztán utána közösen fognak neki a pályázatnak.
Ha regisztráción részt vesznek, azzal kötelezettséget nem vállalnak, nem kötelez pályázati
benevezésre sem, azonban ha nem vesznek részt a regisztrációs eljárásban, akkor a
pályázatban nem tudnak részt venni.
Kasper Ágota képviselő elmondja, hogy a vállalkozó úgy került bele, hogy azokra a
vállalkozókra gondoltak, akik szállodaként vannak jelen, mert a vendégéjszakáknak
meghatározott szerepe van. S ha Zirc tekintetében Szarvaskút nem száll be, akkor baj van,
mert maga a város nem tud produkálni annyi vendégéjszakát. 2006-os adatokból 30 ezer
vendégéjszakának kellene lenni és 5 millió forint IFA-t kell felmutatni. Tudomása szerint még
2004-es adatok is kellenek. Ezért kell megnézni a számokat. Ha Bakonybél-Zirc-Bakonynána
benne van, akkor megvan a vendégéjszaka is, s az IFA is, ha Bakonybél-Zirc van bent, akkor
a vendégéjszaka ugyan megvan, de az IFA hibázik. Mindenképpen több településnek kell
bejönni, hogy mind a két előírt mutatónak megfeleljenek.
Vörös Kálmán képviselő kérdezi, ha Porva is benne lenne?
Kasper Ágota képviselő válasza, hogy akkor messzemenően meglenne, mert Porva
köszönhetően Szépalmának 11.719 vendégéjszakát, és 2.296 eFt-ot hozott. Zirc 9.515
vendégéjszakát, és 1.170 eFt IFA-t, Bakonybél 29.608 vendégéjszakát, és 3.186 eFt-ot.
Némedi Lajos vezető hangsúlyozza, hogy regisztrációról van szó. Amennyiben a felsorolt
települési önkormányzatokból nem érkezik olyan döntés, hogy határozottan nem akarnak részt
venni, akkor gyakorlatilag a regisztráció folyamatában a képviselő-testületi döntések nélkül is
lehet regisztráltatni. Majd a regisztráció után, amikor a pályázat benyújtása következik, akkor
kell a határozott állásfoglalás. Ebben az értelemben jelenleg még a vállalkozásoktól sem kell
ebben a stádiumban a határozott állásfoglalás. A sikeres regisztráció után kell létrehozni azt a
bizonyos egyesületet, s akkor kell ténylegesen produkálni a számokat.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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201/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Zirc Város a
Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezet létrehozásának folyamatában
közreműködjön, és a TDM szervezet működtetésére alakuló egyesület tagja legyen.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert arra, hogy Zirc
városát az 1.pont szerinti folyamatban és a megalakítandó egyesületben képviselje.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az 1.pont szerint
megalakítandó egyesületben az egyesület döntése alapján reá háruló kötelezettségeknek
eleget tesz.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. és 2. pont esetén: azonnal
3. pont esetén: folyamatos

5./ „Európa a polgárokért” programhoz benyújtott pályázat eredménye és a testvérvárosi
találkozó költségterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy az Európai Bizottsághoz nyújtottak be pályázatot
áprilisi határidővel, amelynek a döntése kissé későn született meg. A tervezett program
augusztus 17-22. között valósult volna meg, s nem sokkal ezelőtt érkezett meg a döntés,
fizikai képtelenség lett volna a tervezett időpontban megvalósítani a rendezvényt. Több
egyeztetést követően a találkozó új időpontját október 23-27. közötti időben jelölték meg. A
pályázaton 13.392 € támogatást nyert az önkormányzat a találkozó megvalósítására.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
202/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Bizottság által kiírt „Európa a
polgárokért” programjának keretében megvalósuló testvérvárosi találkozó támogatásának
költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá azzal, hogy a rendezvény céljára az
önkormányzat költségvetéséből csak az önkormányzati céltartalék (nemzetközi kapcsolatok)
cím alatt szereplő összeg használható fel:
1.1. Utazási költségtérítés legfeljebb 6.048,0 €, amely a külföldi testvérvárosok résztvevőinek
számával arányosan hívható le, és amely tényleges összeget a pályázat elszámolása és a
támogatás lehívása után teljes egészében a testvérvárosoknak továbbítunk.
1.2. Ellátási és szervezési költségek
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1.2.1. Kiadások:
1.2.2. Bevételek:

1.2.3. Hiány

2.604.420 Ft
EU pályázati támogatás
1.689.120 Ft
Szülőföld pályázat
80.000 Ft
ZKKA Szülőföld pály. átcsop. . 50.000 Ft
Önk. céltartalék (nemz. kapcs.) 300.000 Ft
Egyéb pályázatok
200.000 Ft
Szponzori támogatások
még nem ismert
Összesen
2.319.120 Ft
285.300 Ft

11.323,57 €
7.344,00 €
347,83 €
217,39 €
1.304,35 €
10.083,13 €
1.240,43 €

Az EU pályázati támogatás a külföldi testvérvárosi résztvevők számával és itt-tartózkodási
idejével arányosan hívható le.
2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Bizottság által kiírt „Európa a
polgárokért” programjának költségeit a pályázatok elszámolásáig előfinanszírozza.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: a rendezvény lebonyolításához, illetve a pályázati elszámolási határidőkhöz
igazodóan

6./ Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Árpásy Tamás jegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy két legfontosabb oka a
módosításának, egyrészt ki kell venni a szabályzatból a konkrét értékhatárokat, tekintettel
arra, hogy a hatályos költségvetési törvény rögzíti, másrészt az Állami Számvevőszéki
vonatkozó ellenőrzés kapcsán készített intézkedési terv írja elő –szeptember 30-i határidővel-,
hogy az EU-s alapelveket rögzíteni kell a közbeszerzési szabályzatban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
203/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat és intézményei
Közbeszerzési Szabályzatának módosítását a jelen előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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8./ A zirci 0154/7 helyrajzi számú külterületi ingatlan értékesítésre történő kijelölése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja az első,
és a második határozati javaslat „A” változatának elfogadását. Kiegészítésként a földhivataltól
a szomszédos ingatlanok tulajdoni lap másolatát kérte a bizottság testületi ülésig.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javaslata megegyezik az ügyrendi bizottság
javaslatával.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester szavazásra bocsátja a bizottságok által elfogadásra javasolt határozati
javaslatokat.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatot hoz:
204/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci 0154/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
haszonbérleti szerződés 2008. szeptember 30-ra történő megszüntetését kezdeményezi a
haszonbérlő felé.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. szeptember 25.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 nem szavazattal
határozatot hoz:
205/2008.(IX. 15.) Kt. számú határozat
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci 0154/7 hrsz-ú ingatlant
értékesítésre kijelöli.
2./ Az ingatlant a helyben szokásos módon a képújságban kell meghirdetni 70 Ft/m2 + ÁFA
induló vételárral és az ajánlatok beadásának 2008. október 20.-i határidejével.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a legmagasabb összegű ajánlat
elfogadására és az elfogadott ajánlat kapcsán a termőföldre vonatkozó elővásárlási és
előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002.(II.18.)
Kormányrendelet szabályainak alkalmazásával az adásvételi szerződés megkötésére (az
adásvételi szerződés szerkesztésének és ellenjegyzésének költsége, továbbá az
illetékfizetési kötelezettség a vevőt terheli).
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. pont esetében: 2008. október 01.
2. pont esetében: 2008. október 15. (a meghirdetés vonatkozásában)
3. pont esetében: 2008. november 30.( a szerződés megkötése vonatkozásában)
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10./ Zirc forgalmi rend változás pénzügyi terve
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság a Reguly általános iskola igazgatójának levelében
foglaltakkal együtt javasolja a határozati javaslat elfogadását, valamint azoknak az utaknak,
aminek a helyreállítása már megtörtént súlykorlátozás lépjen életbe. A bizottság javasolja
még a Petőfi utca egyirányúsítását, és kéri egy átfogó közlekedési koncepció elkészítését.
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Dr. Varga Tibor képviselő személy szerint tudja támogatni az oktatási bizottság javaslatát.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ulrich Krisztián képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy a Reguly iskola levele nem volt a
bizottság előtt, de teljes mértékben támogatja, a Petőfi utca egyirányúsítását viszont nem.
Ottó Péter polgármester észrevételei az alábbiak az igazgató úr és az oktatási bizottság által
megfogalmazottakhoz. A Köztársaság utca, 82-es főút nem a zirci önkormányzatnak a
hatáskörébe tartozó útszakasz. Kiegészítő határozati javaslata, hogy a Megyei Közútkezelő
Kht. irányába fogalmazzák meg azt a kérésüket, amit testületi határozattal is meg tudnak
erősíteni, hogy a forgalmi szabályozást úgy alakítsák ki, hogy az iskolabuszok megállása a
jelzett időszakokban biztosított legyen. A Rákóczi téren az autóbuszok várakozása, illetőleg a
zsákutcának az igénybevételével kapcsolatban javasolja, hogy hasonlóképpen más
útszakaszokhoz, ott is kerüljön ki a várakozni tilos kivéve személygépkocsi tábla, ezáltal a
buszok részére a várakozás nem lesz megengedett. De ezt lehet esetleg még szigorúbbá tenni,
akár megállási tilalmat is. Kérdezi igazgató urat, mi a javaslata.
Lingl Zoltán igazgató „megállani tilos”-t javasol.
Ottó Péter polgármester folytatja, a Petőfi utca egyirányúsításával és az átfogó közlekedési
koncepció elkészítésével kapcsolatban az a véleménye, hogy a Petőfi utca egyirányusításának
kérdését is az átfogó közlekedési koncepciónak az elkészítésekor, illetve ahhoz kapcsolódóan
kellene majd tárgyalni. Elég nagy forgalmú utcáról van szó, fizikai szempontból valószínű
megoldható az egyirányúsítása, csak nem biztos, hogy célszerű. Tekintettel arra, hogy a Petőfi
utca elején található áruháznak a megközelítése nagyon sok esetben a 82-es útról történik
meg. Tehát, ha bármilyen irányba egyirányúsítás történne, akkor az utcának a legnagyobb
részén pedig forgalomnövekedést eredményezne. Ez mindképpen olyan szempont, amit végig
kell gondolni.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás:
Vörös Kálmán képviselő egyetért polgármester úrral.
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Kasper Ágota képviselő reagálása, hogy belekerülhet a koncepcióba. A másik általa említett
dologgal Varga képviselőtársa is egyetértett, mégpedig az elkészült utcák súlykorlátozásának
bevezetésével.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a súlykorlátozással kapcsolatban több gondolat is
megfogalmazódott. A közterület használati rendelet már a város egész területén –
önkormányzati kezelésben lévő közterületeken- a nap 24 órájában tiltja a várakozást
nehézgépjárművekkel. Ennek következtében egyre kevesebb nehézgépjárművet lehet látni a
város utcáiban. A korlátozás -hogy a közúti közlekedés szabályairól szóló ’77-es KPM-BM
rendelettel is megerősítve legyen a város közterület használati rendelete- kétféle módon
képzelhető el. Egyik, hogy Zirc bevezető útjain a lakott terület kezdete táblához kerülne
kihelyezésre egy korlátozott várakozási övezet 3,5 tonna feletti járművekre kiegészítő tábla.
Másik, ami sokkal bonyolultabb és költségesebb megoldást jelent, hogy az egyes
megközelítésű utakhoz helyeznek ki szintén hasonló tartalmú táblákat, így 30-40 táblára lenne
szükség azért költségesebb. A közútkezelőkkel megtették írásban a javaslatot, válasz még
nem érkezett rá. Javasolja, hogy a válasz függvényében térjenek arra vissza majd egy
következő körben, hogyha esetleg elutasítás lesz a válasz, hogy akkor táblák kihelyezésével
hogyan tudják megfelelőképpen szabályozni.
Javasolja -a bizottságok javaslataival összhangban- az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását, s az ahhoz tartozó 1. sz. melléklet kiegészítését azon táblaigényekkel, amely a
Rákóczi téri általános iskola utca előtti zsákutcának a forgalmi helyzetét rendező táblák.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
206/2008.(IX. 15.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 135/2007.(IV.23.) Kt
számú határozattal eldöntött forgalmi rend változásokhoz, valamint az azóta szükségessé
vált forgalomszabályozási intézkedésekhez szükséges beszerzéseket a Respokt Team Bttől (új táblák, oszlopok és bilincsek), valamint a Bakonyi Plastiroute Kft-től (kiegészítő
táblák és burkolatfestés) rendeljük meg, az 1.sz. mellékletben szereplő megosztásban és
összegekkel.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzati
utakon jelenleg kihelyezett rossz állapotú közlekedési jelzőtáblák helyett új jelzőtáblákat
szerezzünk be a Respokt Team Bt ajánlatának megfelelően, kivéve a 2.sz. mellékletben
közölt lista utolsó tételét, amelynek felújítását a Bakonyi Plastiroute Kft-től rendeljük
meg.
Felelős: dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 2008.október 1.

Ottó Péter polgármester kiegészítő határozatként javasolja, hogy kezdeményezzék a
Veszprém Megyei Közútkezelő Kht-nál, hogy a 82-es főút Köztársaság u. 5. szám előtt
általános iskola előtt megfelelő szabályozással biztosítsák, hogy hétköznapokon 7,00 - 7,30
között, illetőleg 14,00 – 14,30 között a megállás csak gyerekeket szállító iskolabusz számára
legyen biztosított.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
207/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Veszprém Megyei
Közútkezelő Kht-nál, hogy a 82-es főút Köztársaság u. 5 szám alatti általános iskola előtt
megfelelő szabályozással biztosítsák, hogy hétköznaponként 7,00 – 7,30 óra között, illetőleg
14,00 – 14,30 óra között a megállás csak a gyerekeket szállító iskolabusz számára legyen
biztosított.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester az elhangzottak alapján javasolja kérjék fel a polgármestert és a
jegyzőt, hogy készíttessenek Zirc város közlekedésével kapcsolatban átfogó koncepciót,
amelynek többek között legyen része az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság által a Petőfi
utca egyirányúsításával kapcsolatban megfogalmazott javaslat, valamint a Megyei
Közútkezelő Kht. válaszának függvényében a nehéz gépjárműveknek a felújított utcákban
történő közlekedésének korlátozása, illetve a jelenlegi forgalomszervezési változások
tapasztalatainak értékelése. Hónap végével fog életbe lépni az előző év áprilisában
meghatározott forgalmi rend változtatások. Lesznek olyan utcák, aminek a forgalmi rendje
változik egyenrangú útkereszteződésekből alárendelt és védett kereszteződésre. Ezeknek a
tapasztalatait is figyelembe kell venni az átfogó koncepció elkészítése során. Kérdezi
osztályvezetőtől milyen határidőt javasol?
Kaszás Béla osztályvezető elképzelhetőnek tartja, hogy rendezési tervet is érintő dolog,
mindenképpen hosszabb idő kell hozzá.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
208/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy
készíttessenek Zirc város közlekedésével kapcsolatban átfogó koncepciót, amelynek többek
között legyen része az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság által a Petőfi utca
egyirányúsításával kapcsolatban megfogalmazott javaslat, valamint a Megyei Közútkezelő
Kht. válaszának függvényében a nehéz gépjárműveknek a felújított utcákban történő
közlekedésének korlátozása, illetve a jelenlegi forgalomszervezési változások tapasztalatainak
értékelése.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2009. március 31.
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12./ A maximális csoport/osztálylétszám túllépésének engedélyezése a Reguly Antal
Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 4.b osztályában
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, valamint az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Lingl Zoltán igazgató kiegészítésként elmondja, hogy az előterjesztés készítéséhez képest
jövés-menés volt az osztályban, de a határozati javaslatot nem érinti, mert a törvény megfelelő
hivatkozása maximum 31 létszámot enged meg. A hivatkozott nyilatkozatok, adatlapok már
rendelkezésre állnak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester javaslatára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
209/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
csoportok/osztályok maximális létszámának túllépésére vonatkozó - a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 95/A. § (11) bekezdésében foglalt - engedély megszerzését
kezdeményezze az Oktatási Hivatalnál, amelyben kéri, hogy a fenntartásában működő Reguly
Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 4.b. osztálya a 2008/2009-es tanévben két
tanulóval a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete I. részében
meghatározott maximális osztálylétszámot átléphesse.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. szeptember 25.

13./ Zirc város 2009. évi részvétele a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatban 2009. évi pályázati kiírás
Előadó: Kasper Ágota, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását azon
egyszerű oknál fogva is, mert 10-11 gyereknek nyújt lehetőséget arra, hogy nem csak a
várostól, hanem a megyétől, az államtól is pénzügyi támogatásban részesüljenek, elősegítve
ezzel a tanulásukat. Évek óta sikeresen részt vesznek a pályázati lehetőségben a fiatalok,
mindenképpen a folytatását javasolja.
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság
javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
210/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
1.) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009-es évben is támogatni kívánja a
felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló zirci fiatalokat a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozással, a jelen
előterjesztés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételek elfogadásával, és a 2009.
évi pályázat kiírásával.
2.) A Képviselő-testület az ösztöndíjrendszer lebonyolításához az on-line pályázatkezelési
formát választja.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét
képező csatlakozási nyilatkozat aláírására, és határidőben megküldésére az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága felé.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
2. pont esetében: folyamatos
3. pont esetében: 2008. szeptember 30.

211/2008. (IX. 15.) Kt számú határozat
1.) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009-es évben is támogatni kívánja a
felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló zirci fiatalokat a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú pályázatának
kiírásával.
2.) A pályázati rendszert az OKM Általános Szerződési Feltételeinek és határidőinek
betartásával, a helyben szokásos formában kell közzétenni és lebonyolítani.
3.) A Képviselő-testület az ösztöndíjalap összegéről a 2009. évi költségvetési koncepció
készítésekor, de legkésőbb a 2008. november 24-i elbírálási határidőig dönt.
Felelős: 1.) és 3.) pontokban Ottó Péter polgármester
2.) pontban Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1-2.) pontokban 2008. október 1., és az Általános Szerződési Feltételek szerint
3.) pontban 2008. november 24.

14./ Zirc város gyermek-ifjúsági helyzetképe – és abból adódó feladatok
Előadó: Kasper Ágota, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását,
kiegészítve azzal, hogy az ifjúság egészségügyi állapotának a jelentőségére való tekintettel az
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság a munkacsoport része legyen.
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Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását a 3./ pont alábbiak szerinti módosításával:
„3./ A Képviselő-testület felkéri Dr.Árpásy Tamás jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatalban
az érintett munkatársait a munkacsoportban való közreműködésre biztosítsa.”
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal,
hogy a 4./ pontban az egészségügyi bizottság és szerepeljen a munkacsoport koordinálására.
Ottó Péter polgármester kérdezi az előterjesztőt, hogy el tudja-e fogadni az ügyrendi bizottság
technikai jellegű módosító javaslatát?
Kasper Ágota képviselő, előterjesztő válasza igen.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület –figyelembe véve a módosításokat- 10 igen
szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
212/2008. (IX. 15.) Kt számú határozat
1.) Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átfogó városi ifjúsági helyzetkép
tapasztalatai alapján, és a helyi ifjúsági cselekvési terv elkészítése érdekében egy szakmai
munkacsoport felállítását határozza el.
2.) A Képviselő-testület a szakmai munkacsoportban való közreműködésre felkéri a
városban működő, a gyermek – ifjúsági korosztályokkal foglalkozó intézmények, civil és
szakmai szervezetek képviselőit.
3.) A Képviselő-testület felkéri Dr. Árpásy Tamás jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatalban
az érintett munkatársait a munkacsoportban való közreműködésre biztosítsa.
4.) A Képviselő-testület felkéri az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági, valamint az Egészségügyi,
Szociális és Sportbizottságot a munkacsoport koordinálására, és a helyi ifjúsági
cselekvési terv elkészítésére, majd a testület elé történő beterjesztésére.
Felelős: 1-2., 4.) pontban Ottó Péter polgármester
3.) pontban Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1-3.) pontban 2008. október 3.
4.) pontban 2009. január 31.

15./ Zirc város gyógyszertárainak működési rendje
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja:
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1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon véleményét, hogy a
Zircen működő gyógyszertárak hétvégi nyitvatartási rendje kérelemben benyújtott
időpontjai nem megfelelőek Zirc város lakosságának ellátására.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a hétvégi zirci gyógyszertári
ügyelet nyitvatartási rendjét szombaton 8-12 óráig, vasárnap 13-14 óráig megállapítani.
A hétvégi zirci gyógyszertári ügyelet csak akkor lépjen életbe, ha a gyógyszerkiadó
automata kihelyezésre került, addig a jelenlegi hétvégi ügyeleti rend maradjon
érvényben.
Ottó Péter polgármester előadóként a bizottság határozati javaslatát el tudja fogadni,
támogatja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület –figyelembe véve a módosításokat- 10 igen
szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
213/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon véleményét, hogy a
Zircen működő gyógyszertárak hétvégi nyitvatartási rendje kérelemben benyújtott
időpontjai nem megfelelőek Zirc város lakosságának ellátására.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a hétvégi zirci gyógyszertári
ügyelet nyitvatartási rendjét szombaton 8-12 óráig, vasárnap 13-14 óráig megállapítani.
A hétvégi zirci gyógyszertári ügyelet csak akkor lépjen életbe, ha a gyógyszerkiadó
automata kihelyezésre került, addig a jelenlegi hétvégi ügyeleti rend maradjon érvényben.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: folyamatos

16./ Egyéb ügyek
a./ Sebességkorlátozó berendezés telepítése Zirc-Kardosréten
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy a módosított határozati javaslatban a Minisztérium neve
került pontosításra. A pályázat benyújtására a határidőt javasolja szeptember 30-ában
meghatározni, mert a megvalósítás határideje december 31. Az elmúlt év végén már pályáztak
sikertelenül, ezért megismétlik.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
214/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közlekedési,
Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ /KKK/ a KHEM Útpénztár Előirányzat finanszírozásában
meghirdetett „KKK KÖZL-BIZT-2008/2.” Számú felhívására „Sebességkorlátozó
berendezés telepítése Zirc-Kardosréten” címmel.
A fejlesztés költsége
1 278 000,- Ft
Pályázott támogatás
1 086 300,- Ft
A saját forrás
191 700,- Ft
A saját forrást az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetéseiben
biztosítja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központhoz nyújtsa be.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
2.pont esetében: 2008. szeptember 30.

c./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
215/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulás társulási
megállapodása 2. számú mellékletének a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás
tagönkormányzatainak a Lókút Községi Önkormányzattal történő kiegészítését tartalmazó
módosítását a jelen előterjesztés mellékletét képező tervezetben leírtak szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
216/2008.(IX.15.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulás társulási
megállapodása 5. számú mellékletének a megváltozott törzskönyvi nyilvántartási számok
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átvezetését tartalmazó módosítását a jelen előterjesztés mellékletét képező tervezetben leírtak
szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

17./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató
tudomásulvételét.
Az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásulvételét, egyben utal arra, hogy a bizottság
számára a tájékoztató az I. félévi gazdálkodásról kellő megfontoltságú gazdálkodást mutat.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, valamint az Egészségügyi, Szociális és
Sportbizottság javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az
önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.

18./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja
2008. év II. félévi pályázati döntésről szóló tájékoztató
Előadó: Kasper Ágota, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét. Mindenki
előtt ismert, hogy a díjak az augusztus 20-i ünnepségen átadásra is kerültek.
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag Zirc város
középiskolai tanulmányi ösztöndíjáról, s a 2008. év II. félévi pályázati döntésről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.

19./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tájékoztatója a 2007/2008-as
tanévben végzett munkáról
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
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Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, valamint az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató
tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a Reguly
Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tájékoztatóját a 2007/2008-as tanévben
végzett munkájáról tudomásul veszi.

20./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 18 óra 40 perckor berekeszti.
A képviselő-testület ezt követően áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.

K.m.f.

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

