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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. november 24-én 17,45 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, Gartner József, Kovárczi Attila, Lingl Zoltán, Pék László, Ulrich Krisztián,
Dr. Varga Tibor (9 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Holl András képviselő,
Horváth László képviselő,
Kasper Ágota képviselő,
Nagy Tamás képviselő,
Vörös Kálmán képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Dobosné Lipp Valéria pénzügyi ügyintéző,
Kaszás Béla osztályvezető,
Várszegi Bernadett osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Encz Ilona ifjúsági, civil, oktatási és művelődési referens,
Findeisz János díszpolgár,
Illés Ferenc múzeumigazgató – díszpolgár,
Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető,
Kovárcziné Sárfi Andrea GAESZ megbízott vezetője,
Schreindorfer Károly ügyvezető,
Radács Attila Bakonykarszt Zrt. műszaki igazgatója,
Renkó Péter Bakonykarszt Zrt. zirci üzemmérnökségének vezetője,
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. forgalmi igazgatója,
Redling József Bakony Volán Zrt. képviselője,
Bereczkiné Papp Krisztina adóügyi ügyintéző,
Varsányi Attila városi kórház gazdasági vezetője.

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
14 tagja közül jelen van 9 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd indítványozza, hogy
az ivóvízért, valamint a szennyvízelvezetésért fizetendő térítési díjakról szóló 1./ napirendi
pontot a mai ülésen ne tárgyalja a képviselő-testület. Elmondja, hogy pénteken társulási
tanácsülésen vett részt, ahol a kohéziós alap támogatásával megvalósított szennyvíztisztítótelepek, illetve városrészek csatornázásával kapcsolatos amortizációs költségek megvitatása
volt az egyik legfontosabb téma.
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Köztudott, hogy az Európai Unió egyszer hajlandó fejlesztéseket megfinanszírozni, s azt
követően annak önfenntartónak kell lennie. Ezért olyan fejlesztési díjhányadot kell
megállapítani, amely meghatározott leírási időszakot figyelembe véve újratermeli az
elhasználódott javakat, azok pótlását, felújítását biztosítja. Az előterjesztés ugyan elkészült,
de nem tartotta célszerűnek, hogy egy rendkívül összetett számítási eljárás most legyen
megismerhető a képviselő-testület számára. Javasolja, hogy a decemberi testületi ülésen
tárgyalják meg e napirendi pontot.
Jelzi, hogy az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság javasolta a 10./ - Háziorvosi
szerződések módosítása – napirendi pont levételét. A bizottság javaslatával egyetért, s
indítványozza, hogy egy későbbi ülésen kerüljön a testület elé.
Tájékoztatása szerint az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
értelmében az „Egyéb ügyek” keretében tárgyalandó napirendi pontokról külön kell szavazni.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, ha az 1./ és 10./ napirendi pontok levétele megtörténik, s
csak a decemberi rendes testületi ülésen tárgyalják, akkor nem futnak ki a jogszabály által
meghatározott időből?
Dr. Árpásy Tamás jegyző véleménye szerint sehol sincs leírva, hogy e napirendi pontokat
csak rendes testületi ülésen lehet tárgyalni. Úgy gondolja, nem sért jogszabályt, ha most a
képviselő-testület e kérdésekben nem hoz döntést.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, ha a decemberi rendes ülésen tárgyalják, akkor sem
futnak ki az időből, mivel a vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz, valamint a szennyvízelvezetés
díjának változtatása 2009. január 1-jétől lenne hatályos. A háziorvosok szerződéseivel
kapcsolatban pedig jelen pillanatban nincs olyan jogszabályi változás, ami gátolná, hogy a
decemberi ülésre kerüljön vissza.
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, a 14/c – A menetrend szerinti helyi járatú autóbuszközlekedés I-IX. havi üzemeltetési felülvizsgálata –, valamint a 14/f – Vöröskereszt Zirci
Területi Szervezetének támogatása - napirendi pontok megtárgyalását mi indokolja?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy az önkormányzat költségvetésében 1.851.000,- Ft-ot
helyeztek céltartalékba a helyi járatú autóbusz-közlekedés támogatására. A VOLÁN társaság
negyedéves beszámolóját követő testületi ülésen kell dönteni a tartalékba helyezett összeg
terhére a támogatás kiegészítéséről. Hozzáteszi, hogy a Vöröskereszt támogatásával
kapcsolatos előterjesztés sürgősségét indokolja a hétvégi véradó ünnepség megvalósítása,
amihez szükség lenne a megjelölt forrásra.
Hozzászólás
Kovárczi Attila képviselő felveti, ha az önkormányzat negyedévente utalja a VOLÁN
társaságnak a pénzt, akkor az utolsó negyedévre vonatkozó döntést januárban hozzák meg?
Ottó Péter polgármester válasza szerint még nem az utolsó negyedévről döntenek.
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Kovárczi Attila képviselő szerint, ha most az első háromnegyedévet értékelik, akkor nincs
benne a novemberi, s nem biztos, hogy a novemberi üzemanyagköltség megegyezik a
szeptemberivel. Javasolja, hogy a december 15-i ülésen döntsenek egyben az egész évről, s
most vegyék le a napirendről ezt az előterjesztést.
Ottó Péter polgármester emlékezete szerint a korábbi testületi ülés arról szólt, hogy minden
negyedévet követően beszámol a Bakony Volán Zrt. a kiadás és bevételi oldal alakulásáról. A
beszámolót követő testületi ülésen dönt a képviselő-testület a céltartalékba helyezett összeg
bizonyos részének a felszabadításáról és átadásáról.
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. képviselője szerint miután az üzemanyagot meg kell
finanszírozniuk, ezért szívesebben vennék, ha a beterjesztett anyagról most döntenének, mert
december 15-én nem tudják megmondani, hogy az év hátralévő része hogyan alakul.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai ülésen
„Egyéb ügyek” keretében tárgyalja meg a „TÁMOP-3.2.4/08/01 „Tudásdepó Expressz” – A
könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében című pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozat” című előterjesztést.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai ülésen
„Egyéb ügyek” keretében tárgyalja meg a „Minőség-gazdaságosság Zirc és Környéke
Közoktatási Társulás infrastrukturális fejlesztése című KDOP-2008-5.1.1./2/2F közoktatási
infrastruktúra fejlesztési pályázat ismételt benyújtása” című előterjesztést.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai ülésen
„Egyéb ügyek” keretében tárgyalja meg „A menetrend szerinti helyi járatú autóbuszközlekedés I-IX. havi üzemeltetési felülvizsgálata” című előterjesztést.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai ülésen
„Egyéb ügyek” keretében tárgyalja meg a „Folyószámla-hitelkeret szerződés” című
előterjesztést.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai ülésen
„Egyéb ügyek” keretében tárgyalja meg a „Biztosító választás” című előterjesztést.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatja a javaslatot.
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A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai ülésen
„Egyéb ügyek” keretében tárgyalja meg a „Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetének
támogatása” című előterjesztést.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai ülésen
tárgyalja meg a „Tájékoztató a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2009. évi pályázati elbírálásáról” című előterjesztést.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
Ottó Péter polgármester javasolja zárt ülés keretében megtárgyalni a 8./, 9./, 11./, 13./, 14/e,
17./ és a 19./ napirendi pontokat.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy „A Damjanich u. 1/B. szám alatti lakás kiutalása” című napirendi pontot zárt ülés
keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy „A zirci 1356 helyrajzi számú belterületi ingatlan értékesítésére érkezett kérelem
elbírálása” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
támogatja, hogy a „Zirc, autóbusz-pályaudvar kiszolgáló épület I. ütem tervező kiválasztása”
című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal nem
támogatja, hogy a „Zirc város honlapjának megújítása” című napirendi pontot zárt ülés
keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
támogatja, hogy a „Biztosító választás” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
támogatja, hogy a „Tájékoztató a Veszprém Megyei Bíróság előtti 1.G.40.150/2007. számú
ügy állásáról” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a „Tájékoztató a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2009. évi pályázati elbírálásáról” című napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalják.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy „Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az
önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és
kezelésért fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotása” című napirendi pontot a mai
ülésen ne tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a „Háziorvosi szerződések módosítása” című napirendi pontot a mai ülésen ne
tárgyalják.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a meghívottakra tekintettel a mai ülést a 7./, 11./ és a
14/c napirendi pontok tárgyalásával kezdjék.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
támogatja a javaslatot.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülési napirendi pontokat – kivéve a Zirc,
autóbusz-pályaudvar kiszolgáló épület I. ütem tervező kiválasztása – a nyílt ülést követően
tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
támogatja a javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
253/2008.(XI.24.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
2./ A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) ÖK rendelet
módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
3./ A luxusadóról szóló 9/2006.(III.27.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
4./ Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója, 2008. évi várható
teljesítési adatok
Előadó: Ottó Péter polgármester
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5./ Zirc város költségvetésében szereplő önkormányzati civil pályázati önerőalap 2008. II.
félévi támogatási döntései (alapítványok)
Előadó: Dr. Varga Tibor bizottsági elnök
6./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-közlekedés 2009. január 1-jétől érvényes
szolgáltatási díjai
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ A Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda mozgókönyvtári
feladatellátásáról szóló együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Zirc város honlapjának (www.zirc.hu) megújítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Egyéb ügyek
a/ TÁMOP-3.2.4/08/01 „Tudásdepó Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című
pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozat
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ „Minőség-gazdaságosság” Zirc és Környéke Közoktatási Társulás infrastrukturális
fejlesztése című KDOP-2008-5.1.1./2/2F közoktatási infrastruktúra fejlesztési
pályázat ismételt benyújtása
Előadó: Ottó Péter polgármester
c/ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-közlekedés I-IX. havi üzemeltetési
felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
d/ Folyószámla-hitelkeret szerződés
Előadó: Ottó Péter polgármester
f/ Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetének támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
13./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Tájékoztató a Zirc Önkormányzati Kötvényről
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
Ulrich Krisztián bizottsági elnök
Zárt ülés keretében
7./ A Damjanich u.1/B szám alatti lakás kiutalása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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8./ A zirci 1356 helyrajzi számú belterületi ingatlan értékesítésére érkezett kérelem elbírálása
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ Zirc, autóbusz pályaudvar kiszolgáló épület I. ütem tervező kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Egyéb ügyek
e/ Biztosító választás
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Tájékoztató a Veszprém Megyei Bíróság előtti 1.G.40.150/2007. számú ügy állásáról
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
17./ Tájékoztató a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2009. évi pályázati elbírálásáról
Előadó: Kasper Ágota bizottsági elnök
Vörös Kálmán bizottsági elnök
NAPIREND ELŐTT:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő a 118/2008.(VI.2.) Kt. számú határozattal kapcsolatban érdeklődik,
hogy az érintett önkormányzatok képviselő-testületei mit döntöttek?
A 229/2008.(IX.30.) Kt. számú határozattal kapcsolatban kifogásolja, hogy nem kaptak arról
tájékoztatást, mit döntött a szennyvízelvezetési és –kezelési önkormányzati társulás.
Utal a 246/2008.(X.27.) Kt. számú határozatra, melynek végrehajtási határideje november 7.
volt, míg a 247/2008.(X.27.) Kt. számú határozatnak november 10. Mindkét határozat
esetében a jelentés szerint a vállalkozói szerződés megkötése folyamatban van.
A 250/2008.(X.30.) és a 251/2008.(X.30.) Kt. számú határozat értelmében a vállalkozói
szerződés megkötésének határideje november 7. volt. A tájékoztatás szerint a szerződés
előkészítés alatt van.
Ottó Péter polgármester válasza, hogy az Alkotmány utcai járda egy részének, illetve a
Damjanich utcai járda felújítására vonatkozó vállalkozói szerződések megkötésre kerültek. A
247/2008.(X.30.) Kt. számú határozat szerinti vállalkozói szerződést szintén megkötötték,
míg a 246/2008.(X.27.) Kt. számú határozat szerinti vállalkozói szerződés a többszöri
egyeztetést követően aláírásra kész állapotban rendelkezésre áll. Megjegyzi, hogy a
szerződéseket több szempontból át kell nézni, időnként adódnak olyan helyzetek, amikor
javaslatokat kell megfogalmazni, s meg kell várni a javaslatra vonatkozó választ. Miután
mindkét fél eljut arra a szintre, hogy a szerződés elfogadható, akkor történhet meg a tényleges
aláírás. Úgy véli, a néhány napos csúszás nem annak az eredménye, hogy a hivatal nem azon
törte magát, hogy elkészüljön a szerződés kellő időben, és aláírásra kerüljön, hanem az
egyeztetésekből adódó időszükséglet.
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Úgy gondolja, a jövőre nézve tanulságként szolgálhat, mert lehet, hogy hosszabb időt kell
biztosítani egy-egy szerződés megkötésére.
Tudomása szerint a 229/2008.(IX.30.) Kt. számú határozatban megfogalmazott pályázat
beadásra került. A legfőbb problémát az jelenti, hogy augusztus végén született egy olyan
kormányrendelet, amely a sárgakönyves beruházások – ahol a kivitelező készítteti el a
terveztetést és az engedélyeztetést is – megvalósítását gátolja. A társulás a mai nap folyamán
tekintette át szakértők bevonásával azt, hogy a zirci beruházás szempontjából ez mit jelent. A
zirci beruházás szempontjából ez az jelentheti, ha az ígért rendelet-módosítás nem történik
meg, akkor sürgősen meg kell terveztetni azokat a beruházásokat, melyeket ilyen formában
csak piroskönyves beruházásként lehet megvalósítani. Tehát, a kivitelezőt azután lehet
kiválasztani, miután a tervezési szakasz véget ért.
Dr. Árpásy Tamás jegyző jelzi, hogy a 118/2008.(VI.2.) Kt. számú határozatban foglalt
társulási megállapodás-tervezetet az érintett önkormányzatok elfogadták, a megállapodást
jogszerűen írták alá a polgármesterek.
Hozzászólás
Kovárczi Attila képviselő kéri, hogy számára külön készüljön egy beszámoló, amely
felsorolja azokat a határozatokat, amiket nem hajtottak végre határidőre. Felháborítja, hogy
egy november 7-i határidejű határozatról november 13-án azt jelentik, miszerint a szerződés
előkészítés alatt van. A polgármester november 24-én úgy nyilatkozik, hogy megtörtént a
szerződés megkötése. Nem tudja, hogy a testület miért hoz döntéseket, ha azokat határidőre
nem hajtják végre. Ugyanis számtalan esetben nagyon sok napirendi pontot szeretne levetetni
előkészítetlenség miatt, s ezért őt rendszeresen támadják képviselőtársai. Fogadni merne,
hogy a polgármesteren kívül senki sem tudja, mi van a szerződésekben. Kérdezi, utána nézett
valaki, hogy a testületi határozat értelmében készült-e a szerződés? Úgy véli, nem, mert rajta
kívül senkit sem érdekel, hogy a határidő is teljesüljön.
Ottó Péter polgármester leszögezi, miszerint nem ír úgy alá szerződést, hogy jegyző úr jogi és
a testületi határozatnak történő megfelelés szempontjából nem ellenőrizte, illetve ne
ellenjegyezte volna. Hangsúlyozza, mindenki arra törekszik, hogy a határidőket tartsák, s egy
szerződés megkötése nemcsak a hivatal munkatársain, hanem a másik félen is múlik.
Kovárczi Attila képviselő javasolja, hogy a képviselő-testület által elképzelt szerződéstervezet kerüljön be a képviselők elé. Amennyiben a másik önkormányzat nem hajlandó
abban a formában elfogadni, akkor azt vissza kell hozni, és a képviselő-testület dönt.
Példaként említi, hogy az előző képviselő-testületeknél látott olyan korrupciót, hogy a
polgármester és a jegyző úgy gondolta, jó lesz, s azóta bíróságon vannak.
Ottó Péter polgármester szerint akkor ez úgy működik, hogy a képviselő-testület dönt azokban
a napirendi pontokban, melyek szerződések megkötését jelentik, s minden testületi ülés után
tartanak egy rendkívüli ülést olyan ütemben, ahogy ezek a szerződések elkészülnek. Úgy
gondolja, nem életszerű, mert így is rendkívül sokat ülésezik a képviselő-testület.
Véleménye szerint ezt a javaslatot meg lehet vitatni, de ehhez a Szervezeti és Működési
Szabályzat módosítása lenne célszerű.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi.
Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
6./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-közlekedés 2009. január 1-jétől érvényes
szolgáltatási díjai
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását az
alábbiak szerint:
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2009. évi üzemeltetési költségeihez 500.000,- Ft összeggel járul hozzá, mely
összeget a 2009. évi költségvetésében biztosítja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2.000.000,- Ft összeget tartalékba helyez a
helyi autóbusz-közlekedés 2009. évi üzemeltetési költségei támogatásának céljára,
melynek felhasználásáról a negyedéves üzemeltetési tapasztalatok alapján dönt.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás Bakony Volán Zrt. részére történő átadására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. december 31.
3./ pont esetében: a negyedévet követő képviselő-testületi rendes ülések
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága támogatja a
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javaslatát.
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. képviselője elmondja, miszerint 2009. évre nem
terveztek tarifaemelést, s még szigorúbb költséggazdálkodással szeretnének hozzájárulni a
lakosság tehermentesítéséhez. Számukra némi dilemmát okoz, hogy melyik soron melyik
számadat szerepel. Azt szeretnék, ha a megadott táblázatuk kitöltéséhez hozzájárulna a
képviselő-testület, mivel van egy olyan sor, hogy költségvetés normatív támogatás,
önkormányzati normatív támogatás, és üzemeltetési támogatás. Ezt azt jelenti, hogy az
elfogadott és javasolt összeg 2.500.000,- Ft lenne összességében. Jelzi, hogy ők ezt az
összeget 2.695.000,- Ft-ra tervezték.
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A bizottság által javasolt 2.500.000,- Ft-ot szeretné úgy megbontatni, hogy az önkormányzati
normatív támogatás legyen 403.000,- Ft, mivel 2008. évben is az állami költségvetési
normatív támogatás 403.000,- Ft volt. Az 500.000,- Ft-ból maradna 97.000,- Ft, így ez az
összeg és a 2 millió Ft szerepelne az üzemeltetési támogatási soron.
Megjegyzi, hogy 195.000,- Ft-tal csökkenne az általuk beterjesztett javaslat. Így számításaik
szerint 195.000,- Ft mínusszal záródna a helyi járatú közlekedés 2009. évben. Hozzáteszi,
hogy az üzemanyag változása miatt elég nagy bizonytalanság övezi ezeket a számokat.
Úgy véli, a képviselő-testület méltányosságból elkülöníthetné ezt a 195.000,- Ft-ot, ami
egyfajta biztosítékot nyújtana arra, hogy társaságuk a 2009. évet nulla pozitív eredménnyel
tudná teljesíteni.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, a táblázat szerinti megbontást a bizottsági ülésen előadták?
Redling József Bakony Volán Zrt. képviselőjének válasza szerint a bizottsági ülésen szintén
szóba került a költségvetési normatív támogatás, az önkormányzati normatív támogatás és az
önkormányzati üzemeltetési támogatás.
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, ennek ellenére a bizottság ezt a megbontást támogatja?
Ulrich Krisztián képviselő válasza, hogy a VOLÁN társaság részéről konkrétan bizottsági
ülésen ez a javaslat nem hangzott el. Ez a dilemma ugyan felvetődött, de akkor annyiban
maradtak, hogy a költségvetési normatív támogatás összegét azért nem helyezik ebbe a
rendszerbe, mert az önkormányzat pályázza meg, s az önkormányzati normatív támogatás
jelent önrészt a normatív támogatáshoz. Az 500.000,- Ft és a 2 millió Ft megbontás lehetne az
önkormányzati normatív támogatás, illetve üzemeltetési támogatás sor. Nyilvánvaló, hogy a 2
millió Ft egy céltartalék, ami a gazdálkodástól függően kerül felhasználásra.
Kovárczi Attila képviselő felveti, hogy a 195.000,- Ft mínusz szándékoltan benne van?
Ulrich Krisztián képviselő válasza, hogy a bizottság a 2.500.000,- Ft-ot a koncepció alapján
megismert számok tekintetében javasolta.
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, hány helyi járat vonalat támogatnak ebből jövőre?
Ottó Péter polgármester válasza szerint Zircen három helyi járat vonal van, amely
önkormányzati támogatással működik.
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. képviselője elmondja, hogy a 2008. évi terv szerint
összességében az önkormányzattól 2.648.000,- Ft-ot kértek. Azonban a számadatok alapján
úgy érzik, hogy 2008. évben ez az összeg lecsökken 2.498.000,- Ft-ra. Tehát, kb. 150.000,Ft-tal tudták csökkenteni a költségeket úgy, hogy pozitív eredménnyel zár a helyi járat
üzemeltetés. Az önkormányzat által nyújtott várható összes üzemeltetési és normatív
támogatást figyelembe véve 2009. évre 2.695.000,- Ft-ot kérnének, mert úgy vélik, ha a közel
200.000,- Ft-ot tarifában szeretnék érvényesíteni – mivel 2 millió Ft körül van a menetjegyes
bevétel -, akkor 10 %-os tarifaemelést kellene végrehajtani. Véleményük szerint a 10 %-os
emelés durván hatna abban a helyzetben, ami jelenleg van.

12
Úgy gondolták, elállnak ettől a tarifaemeléstől, s ha az önkormányzat a költségvetésébe
beemelné a 195.000,- Ft pluszt – amennyiben oda jutnak, hogy a spórolás és odafigyelés
ellenére nem tudják kihozni pozitív nullára -, akkor az önkormányzat megfinanszírozná. Az
elkészített anyagban leírták, hogy a vasúti közlekedéshez történő szállítást biztosító járat
tulajdonképpen 0,9 százalékkal növeli a kilométer-teljesítményt. Ennek ellenére úgy
döntöttek, hogy ne legyen áremelés. Ugyan 195.000,- Ft-ról van szó, de megköszönik azt is,
ha 2.500.000,- Ft-ot kapnak az önkormányzattól. Hangsúlyozza, hogy megpróbálnak mindent
megtenni, de az élet másképp is alakulhat, s amennyiben van rá mód, akkor esetleg az
önkormányzat megadhatná a 195.000,- Ft-ot, mert 2009. évben is – hasonlóan az idei évhez –
negyedévente szeretnének beszámolni. Emlékeztet, annak idején, amikor az I. félév végén
kétszázvalahányezer forintot kértek az üzemeltetési támogatásból, akkor azt ígérték, hogy a
következő negyedévben a költségtakarékosság és az egyéb intézkedések során már a III.
negyedévben nagy valószínűséggel kevesebb pénzt igényelnek. Ez így is realizálódott, mert a
mostani levelükben márcsak 198.000,- Ft-ot kérnek, s az is előfordulhat, hogy a IV. negyedév
végén nem kérnek semmit.
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, az utolsó negyedévet hogyan szeretnék pénzügyileg
rendezni? Ugyanis, ha az utolsó negyedév után számolnak be, akkor az mindig a következő
évet terheli.
Ottó Péter polgármester válasza, hogy így van. A Bakony Volán Zrt. képviselőjét kérdezi, van
arra lehetőség, hogy előbb történjen meg a beszámolás?
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. képviselőjének válasza szerint tudnak egy
előkalkulációt készíteni, de nem mer ígéretet tenni, hogy december 31-ig úgy is fog
megvalósulni. Elvileg lát arra realitást, hogy december 15-re prezentálni tudnak egy olyan
anyagot, ami alapján a képviselő-testület dönteni tud.
Hozzászólás
Kovárczi Attila képviselő szerint, ha az utolsó negyedévet a következő évben finanszírozzák,
akkor elég a 2,5 millió Ft, mert a 10 % elszámolása a következő évet fogja terhelni. Ugyanis a
2009. évi futottat 2010-ben fogják rendezni, mint ahogy a 2008. évit is 2009. januárban. A 2,5
millió Ft a 2,6 millió Ft-hoz képest egyenlegben van, mert az önkormányzat a 2009. éviben
egyenlít. A kérdés az, hogy a 2009. évi 2,5 millió Ft elég lesz-e a 2008. utolsó negyedévében
megigényelt több százezer forint finanszírozására és a 2009. évire. Hangsúlyozza, ezért
kardinális, hogy mikor döntenek és miről.
Ottó Péter polgármester szerint egy kicsit sántít képviselőtársa logikája, mert amíg az
önkormányzatnak nincs 2009. évre vonatkozó költségvetési rendelete, addig átmeneti
finanszírozás van, így időarányosan lehetőséget biztosít arra, hogy amit előző évben a
költségvetésbe beterveztek, akkor annak terhére kifizetés történjen. Kérdezi, ez így van?
Dobosné Lipp Valéria pénzügyi ügyintéző válasza szerint a helyi járat üzemeltetés normatív
része a 2009. évi költségvetési koncepcióban még nem szerepel. Benne van az 500.000,-Ft-os
önkormányzati támogatás, plusz a tartalékba terveztek 2 millió Ft-ot, amiből fedeznék az
elszámolások utáni igényeket. Ebben az évben normatívaként megkaptak 403.000,- Ft-ot, de
nem tudni, hogy 2009. évben ez az összeg mekkora lesz, ugyanis meg kell pályázniuk.
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Megjegyzi, hogy az év utolsó negyedévéről mindig a következő év első negyedévében tudnak
beszámolni. Tehát, mindenképpen átcsúszik a következő évre.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy mindig az előző évi normatív támogatáshoz
igazították az önkormányzat normatív támogatását. Igazából majd csak a következő évben
tudják meg, hogy milyen normatív támogatása lesz a helyi járatú közlekedésnek a központi
forrásból. Úgy gondolja, az 500.000,- Ft nevesítésének különösebb jelentősége nincsen. Az,
hogy céltartalékba mit helyeznek – 2 millió Ft-ot vagy 2.195.000,- Ft-ot – valamilyen szinten
a költségvetés tervezésekor jelenthet elsősorban problémát az önkormányzatnak, hiszen
kiadási oldalon be kell tervezni, s ennek fedezetét valahonnan meg kell teremteni. Ettől
függetlenül, ha az ez évi támogatást veszik figyelembe, s hogy ebben az évben, ha minimális
mértékben is, de a helyi járatú közlekedés a 4. számú útvonallal bővült, akkor valamilyen
szinten támogatható az a javaslat, ami most megfogalmazódott, mely szerint tartalékba ne 2
millió Ft-ot, hanem 2.195.000,- Ft-ot helyezzen az önkormányzat. Az önkormányzati
normatív támogatás 403.000,- Ft, illetve a működési támogatás 97.000,- Ft-tal kerüljön be a
2009. évi költségvetésbe.
Kovárczi Attila képviselő szerint, akkor ebben a pillanatban változik a 2009. évre betervezett
2,5 millió Ft 2.695.000,- Ft-ra.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint az is megoldás lehet – miután a szerződésben
benne van, hogy veszteséget egy szolgáltató sem hajlandó elviselni -, ha hiánya mutatkozik a
Volán társaságnak a jövő év vége felé, s már az önkormányzat tartalék kerete is kiürült, akkor
máshonnan kell előirányzatot teremteni.
Ulrich Krisztián képviselő utal a korábbi határozatra, mely szerint az önkormányzat tavaly
2.648.000,- Ft-ot különített el oly módon, hogy 797.000,- Ft volt a támogatás, illetve
1.851.000,- Ft. Kérdezi, az önkormányzat által meghatározott összegben a költségvetési
normatív támogatás is benne van?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy nincsen benne.
Ulrich Krisztián képviselő szerint amennyiben nincsen benne, akkor azt jelenti, hogy van
150.000,- Ft tartalék, ami az eredeti határozat és a 2008. évi tényleges felhasználás között
mutatkozik.
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. képviselője jelzi, ha a testület úgy dönt, miszerint
összesen 2.500.000,- Ft-tal támogatja a helyi járatú közlekedést, akkor azt lehetne úgy
bontani, hogy 403.000,- Ft kerüljön az önkormányzati normatív támogatás sorra. Ugyanis a
Nemzeti Vagyonügynökségtől kapott leirat szerint feltételezik, hogy 2009. évben az állami
normatív támogatások nem változnak. Amennyiben a 2,5 millió Ft-ból levonják a 403.000,Ft-ot, akkor marad 2.097.000,- Ft, ami bekerülne az üzemeltetési támogatáshoz. Viszont, ha a
2.695.000,- Ft-ot fogadja el a képviselő-testület, akkor is 403.000,- Ft szerepelne normatív
támogatásként, s a fennmaradó összeg lenne az üzemeltetési támogatáson.
Kitér arra, hogy 2008. évben a tervezett 2.648.000,- Ft volt, melyből 297.000,- Ft a normatív
és 500.000,- Ft az üzemeltetési támogatás, s a céltartalék 1.851.000,- Ft volt. Ehhez kapott az
önkormányzat az államtól 403.000,- Ft-ot, ez összesen 3.051.000,- Ft.
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Ottó Péter polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát annyiban módosítja, hogy a határozati
javaslat 1./ pontjában önkormányzati normatív támogatásként 403.000,- Ft, míg a 2./ pontban
tartalékként 2.097.000,- Ft szerepeljen.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
254/2008.(XI.24.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2009. évi üzemeltetési költségeihez önkormányzati normatív támogatásként
403.000,- Ft összeggel járul hozzá, mely összeget a 2009. évi költségvetésében biztosítja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2.097.000,- Ft összeget tartalékba helyez a
helyi autóbusz-közlekedés 2009. évi üzemeltetési költségei támogatásának céljára,
melynek felhasználásáról a negyedéves üzemeltetési tapasztalatok alapján dönt.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás Bakony Volán Zrt. részére történő átadására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. december 31.
3./ pont esetében: a negyedévet követő képviselő-testületi rendes ülések

Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.
12./ Egyéb ügyek
c/ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-közlekedés I-IX. havi üzemeltetési
felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Kovárczi Attila képviselő
nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
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256/2008.(XI.24.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2008. III. negyedéves üzemeltetési költségeihez 198.000,- 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.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. november 30.

1./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását az
alábbiak szerint:
„(1) …….. Ennek érdekében köteles legalább a nyitvatartási idő alatt az üzlet elé
cigarettacsikkek elhelyezésére és …..”
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Dr. Árpásy Tamás jegyző jelzi, hogy a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, az elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
19/2008.(XII.9.) rendelet
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosításáról

2./ A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) ÖK rendelet
módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Formázott: Felsorolás és
számozás
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
20/2008.(XII.9.) rendelet
a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) ÖK rendelet
módosításáról

3./ A luxusadóról szóló 9/2006.(III.27.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
21/2008.(XII.9.) rendelet
a luxusadóról szóló 9/2006.(III.27.) rendelet módosításáról

4./ Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója, 2008. évi várható
teljesítési adatok
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester elmondja, amikor a költségvetési törvény tervezete megjelent
- figyelembe véve az önkormányzat elmúlt két évben végrehajtott intézkedéseit különösebben nem aggódtak a miatt, hogy a 2009. évi költségvetést hogyan lehet megalkotni.
A pénzügyi válság hatására azok a kormányzati intézkedések, és a pénzügyminiszternek az a
módosító indítványcsomagja, amely a tervezés alapját képezte, már nem festett közel sem
rózsaszín képet.
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Kifejti, hogy gyakorlatilag alig található olyan terület, ahol a központi támogatások összege
ne csökkenne. Ebből a szempontból is viszonylag kiszolgáltatottnak nevezhető az
önkormányzat, mert nagyban függ attól, hogy milyen központi támogatásokat, normatívákat
tud lehívni és igénybe venni. Az önkormányzat mozgástere erőteljesen szűkült. November
elején volt egy intézményvezetői tanácskozás, ahol sötét jövőképet sikerült felfesteni. Úgy
gondolja, a jelenlegi költségvetési koncepció még mindig sokkal rózsaszínűbb képet mutat,
mint akkor lehetőségként felvázoltak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nyugodtak lehetnek.
Márcsak azért sem, mert ha a költségvetési törvény elfogadásra kerül, akkor lesznek olyan
normatívák – például a közoktatási normatívák -, amelyek súlyát 2009. évben 4 hónapon
keresztül fogják érezni, mivel 8 hónapon keresztül még a 2008. évi költségvetési törvénynek
megfelelő finanszírozás lesz hatályban. Így közoktatási normatívák tekintetében igazából a
2010. év lehet igen súlyos. Nagyságrendileg 15-20 millió Ft-os bevételkiesést jelenthet 2010.
évben. Csökken a Polgármesteri Hivatal működését meghatározó bevételek köre mind a helyi
igazgatási, mind a körzetigazgatási területen, s ugyancsak csökken a szociális feladatellátással
kapcsolatos működési támogatás összege várhatóan január 1-jétől.
Megjegyzi, hogy koncepció szintjén a felhalmozási kiadások területén kb. 10 millió Ft a
hiány, a működési kiadásokat illetően közel 60 millió Ft. A működési kiadásokban benne
szerepel még a 13. havi bér terhe is, ami önmagában 53.019.000,- Ft. Elvileg a kormányzat
szándéka, hogy a következő évben bérfejlesztés ne legyen a közszférában sem, illetve a 13.
havi illetmények kifizetésére se kerüljön sor. Amennyiben ez a kiadási oldalról eltűnik, akkor
jelenleg a koncepció szintjén majdnem egyensúlyban van az önkormányzat. A korábbi
egyeztetések során már elmondta, s most is fontosnak tartja, miszerint az önkormányzatnak
ebben a gazdasági helyzetben még határozottabban kell törekednie arra, hogy a feladatellátás
szempontjából mérlegeljen, és az önként vállalt feladatok tekintetében egyfajta prioritási
sorrendet állítson fel. Ha valamihez hozzá kell nyúlni, akkor legyen egy előre elkészített
forgatókönyv, amely szerint meg tudják hozni a szükséges intézkedéseket és lépéseket. Bízik
abban, hogy nem lesz rá szükség. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy lesznek olyan kiadások,
amelyekkel a koncepció még nem tudott számolni. Ilyen lehet például a többcélú kistérségi
társulás feladatellátását nagyobb mértékben támogató önkormányzati hozzájárulás. Jelen
pillanatban úgy néz ki, hogy a társulásnak harmincvalahány millió Ft körül van a hiánya,
aminek jelentős része a szociális feladatellátáshoz, a másik pedig a társulás ügyviteli
feladataihoz kapcsolódik. Mindkét területen csökken a normatíva összege. Egyértelmű, hogy
a megszorítások folytán elsődleges cél, miszerint az önkormányzatok hozzájárulását ne
kelljen növelni. A társulás szintjén is a költségvetés tervezése során a prioritási sorrendet fel
fogják állítani és megnézik azt, hogy hol lehet olyan megtakarításokkal élni, amelyek
következtében az önkormányzatokra kisebb teher fog hárulni. Azonban valószínűnek tartja,
hogy ettől függetlenül a legjobb szándék ellenére is ez a teher meg fog jelenni.
Úgy véli, nemcsak az önkormányzatok számára lesz nehéz a 2009. év, mert jelen pillanatban
úgy tűnik, hogy mindenki számára. Az önkormányzatok egyfajta költségvetés alapján
gazdálkodnak, amit meghatároz a költségvetési törvény. Megítélése szerint a központi
normatívákat és támogatásokat, illetve az önkormányzat saját bevételeit tekintetve
mindenképpen bizonytalanság van a rendszerben. Amikor hozzáértő emberek arra
számítanak, hogy a gazdaság negatív előjelű fejlődést fog produkálni, akkor várhatóan a helyi
adó bevételek is – elsősorban az iparűzési adó – csökkenni fognak. Az önkormányzat
bevételeit csökkentheti az is, hogy egyre több ember kerül kiszolgáltatott helyzetbe, mert
szerencsétlen esetben elveszíti a munkahelyét, vagy az éppen aktuális családi bevételek nem
növekednek, ugyanakkor a terhek egyre inkább nőnek. Ebből adódóan előfordulhat, hogy
mind többen válnak fizetésképtelenné, ami szintén az önkormányzat adóbevételeit
csökkentheti. Ezért nem javasolta, hogy ebben az évben a helyi adók mértékét megemeljék.
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Bízik abban, hogy könnyebb lesz a 2009-es év, mint ahogy azt röviden felvázolta, de úgy
gondolja, a jelenlegi helyzetben nagy fokú optimizmusra ad okot.
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő érdeklődik, hogy a képviselők számára tartottak-e informális ülést a
koncepciót meghatározandó gazdasági kérdések megbeszéléséről? Kik állították össze a
koncepciót? Utal az elhangzottakra, mely szerint forgatókönyvet kell összeállítani az esetleges
vészhelyzetek elkerülésére. Kérdezi, ennek milyen formáját gondolta polgármester úr, s
milyen határidővel? Kéri, hogy polgármester úr ismertesse az egyösszegű hiányt?
Ottó Péter polgármester emlékezete szerint 68 millió Ft a hiány, amiből 10 millió Ft a
felhalmozási és 58 millió Ft a működési kiadás hiánya.
Kitér arra, hogy informális testületi ülés nem volt. November első napjaiban az intézmények
vezetői, a pénzügyi vezetők, a bizottságok elnökei, a pénzügyi bizottság tagjai és az
alpolgármester kaptak meghívást arra az egyeztetésre, ahol egyrészt a költségvetési
koncepcióban a dologi kiadásokat illetően 5 %-os emelést irányoztak elő. Másrészt mind az
intézményvezetők, mind a pénzügyi osztály munkatársai olyan feladatot kaptak, hogy a
költségvetési tervezés időszakát megkönnyítve készítsék el mind önkormányzati, mind
intézményi szinten azokat a kimutatásokat, amelyek számba veszik a kötelező és nem
kötelező feladatokat. Ez részben elkészült, részben még folyamatban van. Reméli, hogy a
decemberi testületi ülésen szintén tudnak foglalkozni a költségvetés megalkotásának
folyamatával, s az általa megfogalmazott prioritási sorrend, vagy legalább a kiadások kötelező
és nem kötelező csoportosítása egy jól átlátható rendszerben megtárgyalható lesz.
Hozzászólás
Kovárczi Attila képviselő nem tudja, hogy melyik önkormányzati törvény melyik paragrafusa
írja elő azt, miszerint a koncepció készítésébe egy képviselőt nem kell bevonni. Megjegyzi,
hogy tőle nem kértek véleményt a koncepcióra vonatkozóan.
Úgy gondolja, az önkormányzat költségvetési koncepciója már egy gazdasági program. Ezzel
sokan nem értenek egyet, de úgy véli, ha egy koncepcióban már gazdasági téziseket határoz
meg a képviselő-testület, akkor a költségvetés összeállítása már viszonylag egyszerű lenne.
Ugyanis, ha a képviselő-testület decemberben próbál bizonyos kiadáscsökkentő
intézkedéseket megtenni – amik személyi kérdéseket is óhatatlanul érintenek -, akkor azoknak
a törvényekben megfogalmazott következményei 2009. évre nem realizálhatók. Nem egészen
biztos abban, hogy az önkormányzati törvényben megfogalmazott prioritás ebben a
koncepcióban érvényesül, illetve meggyőződése, hogy nem érvényesül. Ebben a
koncepcióban garmadával található olyan kötelezően ellátandó feladat, amit a tervező
kihagyott, illetve garmadával szerepeltet nem kötelező feladatot. Hangsúlyozza, a törvények
betartását csak az követelje meg, aki maga is betartja.
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Érdekes felvetés lesz - ha decemberben a költségvetéssel kapcsolatban kell véleményt
mondania -, miszerint mit szól az érintett hatóság, vagy állami szerv, hogy az önkormányzat
az adóerő-képességét nem hajlandó kihasználni. Véleménye szerint erre is megfelelő választ
kell adni, mert ha a képviselő-testület elfogadja a költségvetést, akkor a polgármester felel a
végrehajtásért. Úgy gondolja, kemény feladat lesz, mert az összes támogatásban és
igénylésben, az állami pénzek lehívásában mindig felmerülhet kérdésként.
Ottó Péter polgármester szerint a képviselő-testület nem attól lesz működőképes, ha egy
munkatervben szereplő napirendi pont előkészítéséhez külön kérvényt kell benyújtani a
javaslatok, gondolatok megtételéhez. Bárki megteheti, hogy megfogalmazza javaslatát, ha
fontosnak tartja, hogy az előterjesztésben benne legyen, vagy esetleg ne legyen. A koncepció
készítésének egyik lépése volt a már említett egyeztetés. Bizottsági üléseken szintén hozzá
lehet tenni javaslatokat és ötleteket, amik szerepelhetnek a koncepcióban. Amikor pedig a
költségvetés tervezetét vitatják meg – amit általában több fordulóban szokott tárgyalni a
testület -, akkor is megvan a lehetőség a korrigálásokra. Az, hogy egy koncepció mennyire
gazdasági program és mennyire életszerű alapot jelent a további tervezéshez nagymértékben
függ attól, hogy mennyire kiszámítható az a költségvetési törvény, amely az egész
tervezésnek bevételi oldalon elég meghatározó módon jelenti az alapját.
Az adóerő-képességgel kapcsolatos felvetést nem érti, mert az önkormányzat személyi
jövedelemadó visszaosztott részének tekintetében van jelentősége, s ott is az iparűzési adót
tekintve. Az adóerő-képességet pedig ebben az esetben maximálisan kihasználják, mert 2 %
az iparűzési adó mértéke. Megjegyzi, hogy az építményadó mértékét lehetne emelni, de nem
igazán tartaná szerencsésnek. Hozzáteszi, hogy az önkormányzat az önhibáján kívül hátrányos
helyzetű önkormányzatok támogatását már évek óta nem tudja igénybe venni.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
257/2008.(XI.24.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
jelen előterjesztésben leírtak szerinti koncepcióját a költségvetésről szóló érdemi döntést
előkészítő, azt megalapozó munkaanyagként elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

5./ Zirc város költségvetésében szereplő önkormányzati civil pályázati önerőalap 2008. II.
félévi támogatási döntései (alapítványok)
Előadó: Dr. Varga Tibor bizottsági elnök
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
258/2008.(XI.24.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi önkormányzati költségvetésben
szereplő „Civil szervezetek támogatása” pályázaton 50.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatást nyújt a Zirci Országzászló Alapítvány részére a Szent Imre szobor, Rákóczi
szobor, Országzászló Emlékmű éjszakai kivilágítása céljára.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elszámolás feltételeit tartalmazó
támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. november 28.

259/2008.(XI.24.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi önkormányzati költségvetésben
szereplő „Civil szervezetek támogatása” pályázaton 50.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatást nyújt a „Kőketánc” Kulturális Alapítvány részére a Zsirec néptáncegyüttes
működtetésének céljára.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elszámolás feltételeit tartalmazó
támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. november 28.

260/2008.(XI.24.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi önkormányzati költségvetésben
szereplő „Civil szervezetek támogatása” pályázaton 9.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatást nyújt az „Együtt a Könyvtárért” Alapítvány részére mesemondóverseny és
játszóházak rendezése céljára.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elszámolás feltételeit tartalmazó
támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. november 28.
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261/2008.(XI.24.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi önkormányzati költségvetésben
szereplő „Civil szervezetek támogatása” pályázaton 50.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatást nyújt az „Ők is Emberek” Alapítvány részére fogyatékos fiatalok budapesti
színházlátogatása és Mikulás-délután szervezése céljára.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elszámolás feltételeit tartalmazó
támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. november 28.

10./ A Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda mozgókönyvtári
feladatellátásáról szóló együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, milyen garanciát kaptak arra az önkormányzatoktól, hogy a
törvény által előírt plusz feladatot vállalják? Amennyiben nem vállalják, vagy nem teljes
körűen vállalják – és megvonják a támogatást -, akkor ennek a pénznek a bukott részét ki
fizeti? Érdeklődik, hogy a 2008. évi utalás időarányosan megtörtént-e?
Ottó Péter polgármester emlékezete szerint az I-III. negyedéves teljesítési adatok alapján
időarányosan megtörtént az utalás. Ahhoz, hogy a feladat-ellátási megállapodás módosításra
kerüljön minden képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. Miután a társulás igényli a
normatívát, ezért érdeke, hogy a normatíva igényléshez kapcsolódó kötelezettségeket a
megállapodásban rögzítse, mert ha ebből adódóban bármilyen probléma merül fel, akkor a
problémát jelentő önkormányzatnál van e kérdés felelőssége. A jelenleg hatályos
megállapodás alapján, ha valaki nem tudja teljesíteni a feltételeket, akkor jeleznie kell a
feladatellátásból történő kilépését. Amennyiben ezt a módosítási javaslatot a képviselőtestületek nem vagy csak részben fogadják el, akkor csökkeni fog a feladatellátásban
résztvevő önkormányzatok száma. Ebben az esetben a társulási tanácsnak ismételten van
lehetősége arra, hogy ezt a módosítást felülvizsgálja. Ugyanakkor az önkormányzatoknak
megvan az a lehetősége, hogy kilépjenek a feladatellátásból, illetve a zirci önkormányzat is
felmondhatja az együttműködési megállapodást.
Tudomása szerint az érintett önkormányzatok képviselő-testületei folyamatosan tárgyalják az
együttműködési megállapodásra vonatkozó előterjesztést.
Dobosné Lipp Valéria pénzügyi ügyintéző jelzi, hogy a szeptember 30-i teljesítési adatok
alapján 64 %-kal teljesült a mozgókönyvtári tevékenység.
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Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Kovárczi Attila képviselő
nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
262/2008.(XI.24.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgókönyvtári szolgáltatás zirci
kistérségben történő ellátásának feltételeit, illetőleg a Zirc Kistérség Többcélú Társulása, a
Zirc Városi Önkormányzat (mint Szolgáltató), valamint a mozgókönyvtári szolgáltató
helyeket biztosító önkormányzatok jogait és kötelezettségeit rögzítő együttműködési
megállapodás módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület az 1./ pontban leírt megállapodás aláírására az alpolgármestert
felhatalmazza.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Dr. Czuppon Károly alpolgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2008. december 31.
11./ Zirc város honlapjának (www.zirc.hu) megújítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja elsősorban a jelenlegi honlap megújítását,
illetve szerkesztőbizottság létrehozását, aki gondoskodik a tartalommal való feltöltéséről.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását az
alábbiak szerint:
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc város új weblapjának elkészítésére a
„TBBdesign” ajánlatát fogadja el.
2./ A weblap készítési költségeit a képviselő-testület a 2009. évi költségvetésében biztosítja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. A
szerződésben az önkormányzat jelöli ki a szerkesztőbizottságot, aki a honlap tartalommal
való feltöltését és folyamatos frissentartását biztosítani tudja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: a 2009. évi költségvetés elfogadása
3./ pont esetében: 2008. december 15.
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága az előterjesztést
tárgyalásra alkalmasnak tartja.
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Ottó Péter polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, miszerint az
önkormányzat helyzetét tekintve lehet, hogy nem ilyen kiadásokat kellene teljesíteni.
Azonban meggyőződése, hogy olyan kiadásról van szó, ami sokkal többet hozhat magának a
városnak, a gazdasági élet szereplőinek, akár a turizmus területén működő vállalkozásoknak
és szolgáltatóknak. Mivel a marketing, a jó megjelenés a mai világban elengedhetetlen.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, ki, mikor, milyen feltételekkel írt ki pályázatot erre? Ki,
mikor, milyen feltételekkel fog a szerkesztőbizottságról dönteni? Összegszerűen milyen
árajánlatok érkeztek be?
Ottó Péter polgármester válasza szerint összegszerűségében jelentős szórás van az ajánlatok
között. A legdrágább 3-3,5 millió Ft, míg a legkedvezőbb ajánlat 430.000,- Ft + Áfa.
Hozzáteszi, hogy a pályázat főbb paraméterei szerepelnek az előterjesztésben. A cégek
hasonló feltételek ismeretében adták az ajánlataikat. Az árakban mutatkozó jelentős
különbség abból is adódhat, hogy ki adta az ajánlatot, milyen szakmai referenciákkal, illetve
háttérrel rendelkezik.
Kaszás Béla osztályvezető hozzáteszi, hogy a hivatal informatikusa írta ki a pályázatot és
kereste meg a vállalkozásokat kb. 1 hónappal ezelőtt.
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, volt ennek testületi előzménye?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy testületi előzménye nem volt. Miután ajánlatok
bekéréséről van szó - ami kötelezettségvállalással nem jár -, s ha a képviselő-testület most
nem, de a későbbiek során érdemben foglalkozik a dologgal, akkor képet kaptak arról, hogy
milyen nagyságrendű összeggel kell számolni. Visszautal arra a gondolatra, mely szerint nem
feltétlen kell, hogy mindig minden előzetes döntésen alapuljon. Elég, ha az Internetet bujkáló
emberek véleményét megkérdezi a jelenlegi zirci honlapról.
Személy szerint ő kérte, hogy foglalkozzanak ezzel a témával, de képviselő-testületen belül is
volt olyan javaslat, ami eljutott hozzá.
Hozzászólás
Kapitány Zsolt irodavezető jelzi, hogy az elektronikus információ szabadságról szóló törvény
melléklete meghatározza azt az általános közzétételi listát, aminek minden közfeladatot ellátó
szervnek meg kell lennie. A közfeladatot ellátó szerv vezetőjét nevezi meg a listán való
adatok honlapon történő megjelentetésére. Minden költségvetési intézménynek kötelessége a
háromoldalas közzétételi listán szereplő adatokat frissíteni. Ezért a szerkesztőbizottság
felállítását nem tartja célszerűnek, mert a törvény általánosítja, hogy a közfeladatot ellátó
szerv vezetőjét nevezi meg a felelősnek.
Kovárczi Attila képviselő javasolja, hogy ezt az előterjesztést vegyék le a napirendről.
Dr. Varga Tibor képviselő egyetértve az oktatási bizottság javaslatával indítványozza, hogy a
képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szerkesztőbizottság felállítására.
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Lingl Zoltán képviselő támogatja – amennyiben a testület elfogadja a szerkesztőbizottság
létrehozását – Kovárczi Attila képviselő javaslatát azzal, ha feláll a szerkesztőbizottság, akkor
vele közösen döntsenek ebben a kérdésben.
Ottó Péter polgármester összefoglalja képviselőtársa javaslatát, mely szerint az önkormányzat
állítson fel szerkesztőbizottságot, melynek megszervezésére kapjon felhatalmazást a
polgármester. A szerkesztőbizottság véleményét figyelembe véve szülessen döntés az új
honlapról, illetve annak tartalmáról.
Dr. Árpásy Tamás jegyző kifogását fejezi ki a szerkesztőbizottság felállításával kapcsolatban.
Ottó Péter polgármester jelzi, ez közösségi munka lesz azon intézményvezetők és hivatali
dolgozók bevonásával, akik eddig is közreműködtek abban, hogy a honlap friss
információkkal legyen ellátva. Gondol a könyvtár, Tourinform Iroda intézményére, a hivatal
munkatársaira. Arra vonatkozóan nincs kifogása, hogy a decemberi testületi ülésen a
képviselő-testület megerősítse a személyi javaslatokat.
Az előterjesztés határozati javaslatát módosítja, miszerint a képviselő-testület kérje fel a
polgármestert, hogy a zirci honlapnak a folyamatos fejlesztése és megújítása, valamint
tartalommal történő feltöltése érdekében kérjen fel a szerkesztőbizottságba hozzáértő és
kompetens személyeket.
Kovárczi Attila képviselő szerint a határidőt úgy kellene meghatározni, hogy a költségvetési
rendelet már tartalmazza ennek a költségét.
Ottó Péter polgármester leszögezi – miután jegyző úr ismételten kifejezte aggályát a
szerkesztőbizottság felállításával kapcsolatban -, hogy a decemberi testületi ülésre igyekszik
összeállítani a szerkesztőbizottságot, és tájékoztató formájában a képviselő-testület elé
terjeszti.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatot hoz:
263/2008.(XI.24.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2008.
december 15-i rendes testületi ülésre készítsen tájékoztató formájában előterjesztést Zirc
város honlapjának szerkesztőbizottsági összetételéről.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. december 15.
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12./ Egyéb ügyek
a/ TÁMOP-3.2.4/08/01 „Tudásdepó Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című
pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozat
Előadó: Ottó Péter polgármester
Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető kiegészítése szerint a hangsúly elsősorban az
elektronikus adatbázis teljes elkészítésén van, amit jövő év végére terveznek. Azt követően
amennyiben a pályázat lehetőséget ad, akkor az egész kistérségi ellátó-rendszer bekerül ebbe
az elektronikus adatbázisba.
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Helyi Közéleti Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
264/2008.(XI.24.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi támogatását adja a zirci Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda által konzorciumi tagként benyújtandó
TÁMOP-3.2.4./08/01 „Tudásdepó Expressz” A könyvtári hálózat nem formális és
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című
pályázathoz.
2./ A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázat utófinanszírozású, éves
költségvetéseit ennek megfelelően alakítja.
3./ A képviselő-testület vállalja, hogy a projekt megvalósulása után a befejezést követő 5. év
végéig fenntartja és üzemelteti a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat,
szolgáltatásokat.
4./ A képviselő-testület a támogatásból beszerzett eszközök, illetve szolgáltatások esetében
vállalja, hogy rendeltetésükben és tulajdonviszonyukban változás nem történik, azok a
támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthetők el.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
b/ „Minőség-gazdaságosság” Zirc és Környéke Közoktatási Társulás infrastrukturális
fejlesztése című KDOP-2008-5.1.1./2/2F közoktatási infrastruktúra fejlesztési
pályázat ismételt benyújtása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, a másik két önkormányzat szintén támogatja a határozati
javaslatot?
Ottó Péter polgármester bízik abban, hogy támogatja. Említi, hogy a bakonybéli
polgármesterrel kétszer beszélt a kérdésről. Gyakorlatilag Bakonybél község, illetve Zirc
város vállalta a kötelezettséget a pályázat keretein belül. A fejlesztések területe Bakonybél,
illetve Zirc intézményei, s a tulajdonosok teszik hozzá a pályázathoz szükséges önerőt.
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, az önerő milyen százalékban oszlik meg?
Ottó Péter polgármester válasza szerint ugyanúgy, ahogy eredetileg volt. Emlékezete szerint a
pályázott 500 millió Ft-nak kb. az egyötöde jutott Bakonybélre.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
265/2008.(XI.24.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-2008-5.1.1/2/2F számú felhívásra
Bakonybél és Pénzesgyőr Községek Önkormányzataival közösen pályázatot nyújt be a
VÁTI Kht-hoz.
A fejlesztés Zircre jutó összköltsége: 448.399.293 Ft
Pályázott támogatás:
403.559.364 Ft
Saját erő (2009-2010. években rendelkezésre áll)
44.839.929 Ft
2./ A képviselő-testület biztosítja a pályázathoz szükséges 10 %-os önerőt a 2009-2010. évi
költségvetéseiben.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a VÁTI Kht.
Székefehérvári Területi Irodájához nyújtsa be.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 3./ pont esetében: 2008. december 01.
2./ pont esetében: folyamatos
d/ Folyószámla-hitelkeret szerződés
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
266/2008.(XI.24.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a számlavezető pénzintézettől, a Zirci
Takarékszövetkezettől 50 millió Ft-os folyószámlahitelt vesz fel.
A hitel fedezetéül felajánlott biztosítékok az alábbi hrsz-ú zirci ingatlanok:
1356
1404
1725
1793
1893/1
2358/7
2358/8
2358/9
2358/10
2358/13
2358/14
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a folyószámla-hitelkeret szerződés
megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2008. december 15.
f/ Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetének támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
267/2008.(XI.24.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Vöröskereszt Zirci Területi
Szervezetét 38.700,- Ft, azaz Harmincnyolcezer-hétszáz forint összeggel, a képviselői
tiszteletdíjakhoz és járulékaihoz kapcsolódó előirányzat terhére.
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést kösse
meg a Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetével.
3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatban a soron következő költségvetési rendelet módosítása alkalmával az
előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2008. november 30.
3./ pont esetében: 2008. december 31.
13./ Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az
önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
14./ Tájékoztató a Zirc Önkormányzati Kötvényről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Ottó Péter polgármester a tájékoztatót kiegészíti az árfolyamkockázatról és kamatkockázatról
készült összefoglalóval.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, milyen időszakonként óhajtja polgármester úr ezt a
számítást a testület elé terjeszteni?
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Ottó Péter polgármester úgy gondolja, abban az időszakban, amikor olyan jelentős mértékű
elmozdulások lesznek, ami mindenképpen a folyamatok figyelemmel kísérését igényli
nemcsak a hivatal munkatársai, a polgármester, hanem a testület részéről is.
Kovárczi Attila képviselő felveti, hogy megoldhatatlan probléma lenne, ha negyedévenként
kézhez kapnának egy ilyen tájékoztatót?
Ottó Péter polgármester válasza szerint nincs akadálya.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Kovárczi Attila képviselő
nem vett részt a szavazásban) a Zirc Önkormányzati Kötvényről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
16./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
Ulrich Krisztián bizottsági elnök
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Kovárczi Attila képviselő
nem vett részt a szavazásban) az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Ottó Péter polgármester az ülést 21 óra 10 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalásával folytatja az
ülést.
K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

