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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. május 25-én 17,00 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Dr. Czuppon Károly alpolgármester,
Baranyai József, Holl András, Kasper Ágota, Kovárczi Attila, Lingl Zoltán,
Dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán (9 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Gartner József képviselő,
Horváth László képviselő,
Pék László képviselő,
Ulrich Krisztián képviselő,

- távolmaradását előre nem jelezte: Nagy Tamás képviselő,
- meghívottak:

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Dobosné Lipp Valéria pénzügyi ügyintéző,
Szirbek Tiborné egészségügyi referens,
Findeisz János díszpolgár,
Illés Ferenc múzeumigazgató – díszpolgár,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Kovárcziné Sárfi Andrea GAESZ megbízott vezetője,
Schreindorfer Károly ügyvezető,
Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló,

- a sajtó képviseletében: Mátételki András (NAPLÓ).
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.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő utal a képviselő-testület egy korábbi döntésére, melynek értelmében
a képviselő-testület tagjai „fekete pontot” kapnak, ha sokszor távol vannak a testületi ülésről,
s nem jelzik távollétüket. Felveti, hogy már többedik alkalommal a rendes testületi ülésen a
szemben ülő képviselők közül nagyon sokszor nagyon sokan hiányoznak. A jegyzőtől
kérdezi, ők nem lépték még túl a hármas határt?
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Dr. Árpásy Tamás jegyző válasza, hogy pontos számszaki adatokkal nem tud szolgálni. A
képviselők távolmaradását nyilvántartják, s amennyiben képviselő úr úgy gondolja, akkor a
következő testületi ülésen a napirend tárgyalása előtt erről tájékoztatást ad. Hozzáteszi, nem
az a jellemző, hogy a képviselők előre nem szólnak, ha az ülésről távol maradnak. Utal arra,
hogy annak idején a rendeletben elég pontosan leírták, milyen feltételek mellett számít
igazoltnak a hiányzás.
Dr. Varga Tibor képviselő nem tudja elfogadni jegyző úr magyarázatát, s egyetért
képviselőtársával. Úgy véli, a rendes testületi üléseket – melyek havonta egyszer vannak – be
lehet tervezni. Nem igaz, hogy minden második alkalommal a rendes testületi ülés időpontjára
valami közbejön.
Ottó Péter polgármester kéri a jegyzőt, hogy a jegyzőkönyvek alapján készítsen összesítést a
bejelentett és a be nem jelentett távolmaradásokról a rendelet módosítását követő időszak
tekintetében.
Kovárczi Attila képviselő úgy értette jegyző úr szavait, hogy kevés, ha bejelenti valaki a
távolmaradását, azt meg is kell indokolni.
Dr. Árpásy Tamás jegyző elmondja, hogy a rendelet-módosításban egyrészt a határidőt
szabályozták, mely szerint meddig lehet bejelenteni a távolmaradást. Tehát, nem az indokolási
kötelezettséget írja le a rendelet, hanem a bejelentési kötelezettséget, illetve azt, hogy kinek és
hogyan lehet bejelenteni.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai ülésen
„Egyéb ügyek” keretében tárgyalja meg a „A zirci 074/ hrsz-ú ingatlanból terület felajánlás”
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 „Szándéknyilatkozat a Zirc és Környéke
Közoktatási Óvodatársulás, valamint a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás társulási
megállapodásainak módosítása vonatkozásában” című előterjesztést.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a 8./ és a 13/a napirendi pontot zárt
ülés keretében tárgyalják meg.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal nem támogatja a javaslatot.
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Ottó Péter polgármester megállapítja, hogy a zárt ülés napirendi pontjaira vonatkozó
javaslatot a képviselő-testület nem fogadta el minősített többséggel, ezért egyenként újra
szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 8./ - 2009. évi Díszpolgári cím, Pro Urbe Emlékérem és Zirc Város Elismerő Oklevele
kitüntetési javaslatokat véleményező Előkészítő Bizottság megválasztása, és a kitüntetési
javaslattételi felhívás közzétételéről szóló döntés – napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal nem
támogatja a 13/a - A zirci 074/ hrsz-ú ingatlanból terület felajánlás – napirendi pont zárt
ülésen történő tárgyalását.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
90/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Személyi ügyek
1./ Aljegyző eskütétele
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
2./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK.
rendelet módosítása
Előadó: Vörös Kálmán, az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság elnöke
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
4./ Beszámoló a „Zirci Városüzemeltetés” Oktatási és Szolgáltató Kht. 2008. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető
5./ Együttműködési megállapodás az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulással „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi
szintű rekultivációs programok elvégzése” című KEOP-2.3.0 kódszámú pályázat
megvalósítása érdekében
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás Alapító
Okirat módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Hazai pályázatok – CÉDE, TEKI, TEÚT – beadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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9./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja. 2009. II. félévi pályázati kiírás
Előadó: Kasper Ágota, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
10./ Zirc Városi Önkormányzat költségvetési szerveinek besorolása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
11./ Háziorvosi szerződések módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Zirc város gyógyszertárainak működési rendje
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Egyéb ügyek
a/ A zirci 074/2 hrsz-ú ingatlanból terület felajánlás
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
b/ Szándéknyilatkozat a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás, valamint a Zirc és
Környéke Közoktatási Iskolatársulás társulási megállapodásainak módosítása
vonatkozásában
Előadó: Ottó Péter polgármester
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
14./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról
Előadó: Dr. Buda Imre, a kuratórium elnöke
15./ Zirci Közbiztonsági Alapítvány munkájáról tájékoztató
Előadó: Varga Zoltán, a kuratórium elnöke
16./ Zirc Önkormányzati Kötvény
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Tájékoztató a városban található közművek állapotáról és az esetleges fejlesztési
elképzelésekről
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
Ulrich Krisztián bizottsági elnök
Zárt ülés keretében:
8./ 2009. évi Díszpolgári cím, Pro Urbe Emlékérem és Zirc Város Elismerő Oklevele
kitüntetési javaslatokat véleményező Előkészítő Bizottság megválasztása, és a kitüntetési
javaslattételi felhívás közzétételéről szóló döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülési napirendi pontokat a nyílt ülést követően
vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Kovárczi Attila képviselő
nem vett részt a szavazásban) támogatja a javaslatot.

NAPIREND ELŐTT:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a lejárt
határidejű határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi.
Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Aljegyző eskütétele
Dr. Árpásy Tamás jegyző tájékoztatása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény írja
elő minden kinevezés kötelező formai kellékeként az eskütételt, amit a munkáltatói jogkör
gyakorlója előtt kell letenni, aki jelen esetben a képviselő-testület.
Ezt követően a képviselő-testület előtt Sümegi Attila aljegyző leteszi a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény 12. §-ában foglaltak szerinti esküt.
2./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi, Szociális
és Sportbizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
rendeletet alkot:
18/2009.(V.25.) rendelet
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet
módosításáról

3./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.) ÖK.
rendelet módosítása
Előadó: Vörös Kálmán, az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság elnöke
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
rendelet-módosítás elfogadását azzal, hogy a módosító rendeletben a Rendelet 7. § (2)
bekezdéseként jelölt szövegrész 7. § (3) bekezdésre módosuljon.
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök az ügyrendi bizottság javaslatával egyetért, azt
elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
19/2009.(VI.9.) rendelet
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
13/2000.(V.30.) ÖK. rendelet módosításáról

4./ Beszámoló a „Zirci Városüzemeltetés” Oktatási és Szolgáltató Kht. 2008. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja az
előterjesztésben, valamint a kiegészítésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja az előterjesztésben és a kiegészítésben
szereplő határozati javaslat elfogadását.
A bizottság javasolja, hogy 2009. évtől kezdődően ne alkalmazzon független könyvvizsgálót a
kft. gazdálkodásának vizsgálatára. A bizottság ugyancsak javasolja megvizsgálni az
önkormányzati bérlakások kft. tulajdonba történő adásának lehetőségét.
Ottó Péter polgármester a pénzügyi bizottság javaslatával kapcsolatban megjegyzi, hogy a
független könyvvizsgálót a gazdasági társaság alkalmazza. Véleménye szerint nem a
képviselő-testület hatásköre e kérdésben dönteni. Az önkormányzati bérlakások kft.
tulajdonba történő adásának lehetőségét meg lehet vizsgálni, azonban nem tudja, hogy mi e
javaslatnak az alapja.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő szerette volna megkérdezni a pénzügyi bizottság tagjaitól – akik
nem vesznek részt az ülésen -, hogy szakmailag mi indokolja a javaslatukat, mely szerint ne
alkalmazzanak könyvvizsgálót, és a bérlakások helyzetét vizsgálják felül?
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, a napirendi pont tárgya elsősorban a 2008. évi
beszámoló, amihez kapcsolódóan a bizottság javasolta e két kérdéskör megvizsgálását. Úgy
véli, a képviselő-testület hozhat olyan kiegészítő határozatot, amely a pénzügyi bizottságnak
feladatul adja, hogy e két javaslatot mindenki számára értelmezhető módon dolgozzák ki,
gondolják végig, s fogalmazzanak meg konkrét javaslatot.
Kovárczi Attila képviselő ezt érti, de azt nem tudja, hogy meddig van alkalmazásban a
könyvvizsgáló?
Ottó Péter polgármester erre nem tud válaszolni.
Lingl Zoltán képviselő kérdezi az ügyvezetőtől, hogy a pénzügyi bizottság javaslata jó a kftnek?
Ottó Péter polgármester megjegyzi, ez a gondolat már a költségvetés tervezésének
időszakában is felvetődött, s akkor a bizottság úgy indokolta, hogy nem kötelező a gazdasági
társaság számára független könyvvizsgálót alkalmazni. Úgy gondolja, elsősorban
költséghatékonyság szempontjából fogalmazták meg ezt a javaslatukat.
Schreindorfer Károly ügyvezető válasza szerint a számviteli törvény előírja, hogy bizonyos
összegű bevételeknél szükséges a könyvvizsgáló alkalmazása. A kht-nál viszont kötelező volt,
s vele az önkormányzat kötött szerződést 2011-ig. Ezt nem bonthatja fel, mert a tulajdonosnak
kötelező volt könyvvizsgálót választani.
Hozzászólás
Dr. Varga Tibor képviselő szerint – miután egyszemélyi tulajdonú kft-ről van szó – nem árt,
ha van független könyvvizsgálója a gazdasági társaságnak, még akkor is, ha nem kötelező,
mert esetleg sakkban tarthatja a képviselő-testületi döntések végrehajtatását.
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A megoldást abban látja, ha a szerződést úgy módosítják, hogy abban a kft. szerepeljen, de
mindenképpen tartsák fenn 2011-ig. Hozzáteszi, hogy a szolgáltatás pénzügyi vonzata
egyébként is a kft. költségvetésében szerepel.
A pénzügyi bizottság bérlakásokkal kapcsolatos javaslatát illetően szintén kíváncsi lett volna
arra, hogy milyen jelentőséget lát a lakások kft. tulajdonba adásában. Úgy gondolja, a kevés
önkormányzati lakás – különösen, amikor legtöbb esetben szociális indokból kell bérlőt
kijelölni – maradjon meg önkormányzati tulajdonban, s ezzel képviselő-testületi
kompetenciában is.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Kovárczi Attila képviselő
nem vett részt a szavazásban) határozatokat hoz:
91/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Oktatási és
Szolgáltató Kht. 2008. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

92/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratában szereplő vállalkozói tevékenységi köröket
kiegészíti az alábbi tevékenységi körrel: „96.03.’08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő
szolgáltatás”.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Bakó Gizella ügyvédet az 1./ pontban leírt alapító
okirat-módosítás cégbíróságon történő átvezetésére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Schreindorfer Károly ügyvezető az átvezetés költségeinek viselése
vonatkozásában
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. június 15.

5./ Együttműködési megállapodás az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulással „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi
szintű rekultivációs programok elvégzése” című KEOP-2.3.0 kódszámú pályázat
megvalósítása érdekében
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
93/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja - az előterjesztés mellékletét
képező - az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulással kötendő Együttműködési Megállapodást.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás
aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

6./ Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás Alapító
Okirat módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
94/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és
–kezelési önkormányzati társulás alapító okirat módosítását (a módosításokkal egységes
szerkezetben foglalt) jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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7./ Hazai pályázatok – CÉDE, TEKI, TEÚT – beadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök ismerteti az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága állásfoglalását, mely szerint javasolja a határozati
javaslatok elfogadását azzal, hogy az ötödik (járdák felújítása) határozati javaslatban szereplő
utcák az előterjesztésben foglaltak szerint kerüljenek felsorolásra.
Véleménye, ha valamit el kell hagyni a benyújtandó pályázatok közül, akkor a térfigyelő
rendszer telepítésére vonatkozó maradjon el.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja az előterjesztésben, valamint a
kiegészítésben szereplő határozati javaslatok elfogadását azzal, hogy a pályázati
tervdokumentáció elkészítésére a Beszt Kft. Veszprém ajánlatát fogadják el.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő utal arra, hogy hónapokkal ezelőtt már szóvá tette, miszerint az
ilyen jellegű pályázatokhoz rendszeresen házi tervezők jelennek meg. Ugyanaz a 6-7 tervező
forog kockán, s akkor megbeszélték, hogy a megyére kiterjesztve kérnek be ajánlatot.
Kérdezi, miért nem sikerült ezt a tematikát folytatni, s a régi hagyományokkal szakítani?
A polgármester úr által felsoroltakat és a bizottsági véleményeket figyelembe véve úgy látja,
hogy most a testületi ülésen ad-hoc jelleggel fognak rangsorolni. E helyett sokkal egyszerűbb
lett volna, ha tartanak egy előzetes véleménykérést. Ugyanis, ha most mindenféle dologra
pályázatot nyújtanak be, akkor nem marad pénz a többire. Kérdezi, akkor mi lesz?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy az ajánlatok bekérését a Városüzemeltetési Osztály
végezte. Valószínűnek tartja, hogy olyan tervezőktől kértek ajánlatot, akik vállalták a
rendkívül rövid határidőt. Megjegyzi, hogy időnként a pályázati kiírások gyorsan jelennek
meg, s azt követően is elég sok változtatás történik. Példaként említi, hogy egy adott
pályázatra vonatkozóan az elmúlt hét folyamán is érkezett módosítás a kitöltéssel
kapcsolatban. A hivatal munkatársai dolgoznak rajta, s előröl kell kezdeniük a feladatot. Ez
éppen olyan időszakban történik, amikor e nélkül is elég jelentős feladatok állnak a hivatal
munkatársai előtt. Gondol elsősorban a járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos
kötelezettségekre, mivel az eredményről szóló döntést követően 15 nap áll rendelkezésre
ahhoz, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez minden dokumentumot és dokumentációt
begyűjtsenek és összeszedjenek. Látta, hogy a munkatársak éjt nappallá téve dolgoztak
minden vonalon. Ezért a pályázatokkal kapcsolatos előterjesztés valóban továbbgondolásra ad
okot. Úgy gondolja, nincs olyan cél az előterjesztésben, ami nem lenne fontos, s ne kellene
megvalósítani rövid időn belül. Azonban időnként mérlegelni kell, hogy mi a fontosabb, s a
szűkösebb források miatt előtérbe kerüljön. Azért tartotta fontosnak, hogy ezzel a témával ma
foglalkozzanak, s ne a csütörtöki rendkívüli ülésen, mert így össze lehet gyűjteni a képviselőtestület tagjainak véleményét.
Az ügyrendi bizottság elnökének véleményével nem ért egyet, mert amikor a térfelügyeleti
rendszerről beszélnek, akkor azokat a statisztikai adatokat veszik figyelembe, amelyeket azon
települések produkálnak, ahol már ilyen rendszer működik.
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Amikor azt tapasztalják, hogy évről évre egyre több a városban a közterületeken okozott
problémás esetek száma, akkor felvetődik, mivel érnek el többet, ha ezen értékek fenntartását
szolgáló – és az állampolgárok biztonságérzetét is növelő – fejlesztéseket valósítanak meg, és
nem a károk helyreállítására vagy megszűntetésére kell forrásokat teremteni.
Amennyiben a pályázatok támogatási intenzitását nézik, s azt, hogy melyik igényel nagyobb
pályázati önerőt, akkor a TEUT pályázat benyújtása egyértelmű. Ha az ifjúsági ház
fejlesztését hasonlítják össze a kerékpárút-fejlesztés elképzelésével, akkor jelen pillanatban az
utóbbit tartja fontosnak, mert az új autóbusz-pályaudvar kiszolgálását, a szakképző iskolából a
pályaudvarra járó diákok biztonságát, és egyéb célokat szolgálná.
Hozzászólás
Kovárczi Attila képviselő szerint már a költségvetés tervezésekor a képviselő-testületnek
bizonyos szabályokat kellett volna megszabni. Nevezetesen bármennyi pályázat, bármilyen
feltétellel, bárhogyan jelenik meg „x” millió Ft-tal pályáznak útfejlesztésre, épület-felújításra
„y” millió Ft-tal, stb. Ezt annak idején elmulasztotta, s most csak trükközik, és próbál jó
döntéseket hozni, de véleménye szerint nem megalapozottan.
Azt szintén nem tudja elfogadni, hogy a Városüzemeltetési Osztály válogatja le a tervezőket,
amikor a képviselő-testület kiírhatna pályázatokat. Ez enyhe túlzás, akármennyire is
szakemberként próbálja polgármester úr beállítani a hivatalt. Ezt elfogadja, de korábban
megegyeztek, hogy nem így lesz.
Bejelenti, hogy a csütörtöki rendkívüli testületi ülésen munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud
részt venni. A mostani ötletparádéban nem hajlandó részt venni, mert nincsenek egyforma
súllyal, egyforma módon előkészítve a javaslatok.
Dr. Varga Tibor képviselő felháborítónak tartja, hogy képviselőtársa olyan megközelítésből,
olyan kitételekkel beszél tervekről, elképzelésekről, mintha azokat zsebből rángatná elő a
hivatal. Ez nem igaz, mert meg kell nézni, hogy a város stratégiai programja mit tartalmaz. Az
infrastruktúra-fejlesztés benne van. Azt is meg kell nézni, hogy az útfelújítások során adott
útrész, vagy városrész utcái beleférnek-e a pályázati feltételekbe vagy sem.
Kitér arra, hogy azon kivételes képviselők közé tartozik, akik minden nap be tudnak menni a
hivatalba, s képesek a város dolgai után érdeklődni. Figyelemmel tudta követni azt, hogy az
elmúlt három hétben a hivatal, illetve a hivatalvezetés különösen a járóbeteg-szakellátás
fejlesztése pályázat elnyerésének a feltételeit igyekezett teljesíteni. E mellett június 2-i
határidővel 10 nappal ezelőtt jelentek meg ezek a pályázati kiírások. Felveti, hogyan írjon ki a
képviselő-testület tervezői pályázatot, s bírálja el úgy, hogy június 2-ig be lehessen nyújtani
érdemben ezeket a pályázatokat?
Képviselőtársa úgy gondolja, ő az egyetlen a képviselő-testületben, aki a város dolgában
felelősen, előrelátóan gondolkodik. A képviselő-testületben vannak tizennégyen, és a hivatal
35 fős köztisztviselői csapata, szakember-gárdája valóban éjjel-nappal dolgozott az elmúlt
hetekben. Képviselőtársa ezekkel a hozzászólásokkal ezt a munkát úgy veti a város elé,
mintha egy hebehurgya flúgos futam lenne. Ezt kikéri a hivatal és a testület nevében is.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy kb. két hete a TEUT pályázattal kapcsolatban azt a
tájékoztatást kapta, miszerint nem kell tervdokumentáció. Majd megjelent a részletes
pályázati kiírás, s abban már szerepelt. Valóban rendkívül rövid volt az idő ahhoz, hogy a
képviselőtársa által javasolt eljárási formát végig lehessen vinni.
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Kovárczi Attila képviselő szerint nem először viszik tévútra a mondanivalója lényegét, mert
érdemben nem tudnak rá reagálni. Arról beszélt, hogy a képviselő-testületnek a költségvetés
készítésekor kellett volna „ökölszabályokat” meghatározni, ami hiányzik, s ezért kénytelen
most mindenki improvizálni. Ez pedig megengedhetetlen egy városfejlesztésnél.
Dr. Varga Tibor képviselő távozik az ülésteremből.
Ottó Péter polgármester indítványozza, hogy tekintsék az előterjesztést első olvasatban történt
tárgyalásnak. A mai ülést követően megbeszélés keretében egyfajta prioritási sorrendet fel
lehet állítani, amely tükrözi a képviselő-testület gondolatait, amit a csütörtöki ülésre
visszahoznak.
Javasolja, hogy most vegyék le a napirendről, s a csütörtöki rendkívüli ülésre hozzák vissza.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal (Kovárczi Attila képviselő
nem vett részt a szavazásban) támogatja a javaslatot.
9./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja. 2009. II. félévi pályázati kiírás
Előadó: Kasper Ágota, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
95/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint kiírja a 2009. II. félévi középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázatot.
2./ Az ösztöndíjpályázat lebonyolítására felkéri Zirc város jegyzőjén keresztül a Polgármesteri
Hivatal illetékes munkatársát, valamint az augusztus 20-i városi ünnepség szervezőjét.
Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester
2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pontban: 2009. május 26.
2./ pontban: 2009. augusztus 20. és a pályázati kiírás szerint
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10./ Zirc Városi Önkormányzat költségvetési szerveinek besorolása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Dr. Varga Tibor képviselő megérkezik az ülésterembe.
Dr. Árpásy Tamás jegyző röviden elmondja az előterjesztés tartalmát, majd jelzi, hogy az
ügyrendi bizottság javaslata alapján a besorolási rendet a kiegészítő anyag határozati
javaslataiban is feltüntették, illetve az alapító okirat egyéb kötelező, törvény által előírt
változásait az alapító okiratok tervezetein vezették át.
Az ügyrendi és a pénzügyi bizottság módosító javaslatait elfogadja, azok az előterjesztés
részét képezik, ezért kéri, hogy arról szavazzon a képviselő-testület.
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök ismerteti az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javaslatát.
Ottó Péter polgármester ugyancsak ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
javaslatait.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő utal a 2009. május 22-i írásos anyagra, melyben a városi könyvtárra
vonatkozó határozati javaslat – miután az alapító okirat-tervezet feltünteti - nem pontosan
tartalmazza az intézmény nevét.
Dr. Árpásy Tamás jegyző véleménye szerint az észrevétel jogos, azt elfogadja. Az intézmény
neve az alapító okirat szerint Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform
Zirc. Ezért a határozati javaslatban is így kell feltüntetni.
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, azzal, hogy módosítják az alapító okiratokat a „városi
intézmény” strukturális rendet bebetonozzák?
Dr. Árpásy Tamás jegyző válasza, hogy nem. Ugyanis a költségvetési szervek jogállásáról
szóló törvény egyértelműen kimondja, hogyan lehet adott esetben ezt a szervezeti struktúrát
megbontani, intézményt átalakítani, átszervezni, megszüntetni.
Kovárczi Attila képviselő szerint ez annyit jelent, ha ezek a dolgok 2010. január 1-jétől
hatályosak, akkor elébe mennek a koncepciónak.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint jogszabályi kötelezettségüknek tesznek eleget
azzal, ha ezeket a módosításokat megteszik. Van olyan módosítás, amit május végéig kell
elfogadni, s van olyan, amit szeptember végéig.
Dr. Árpásy Tamás jegyző hozzáteszi, van olyan módosítás, amit a 2009. július 31-i feltétel
bekövetkezte esetén augusztus 1-jétől kell hatályosnak tekinteni.
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Dr. Varga Tibor képviselő kérdezi, rosszul emlékszik, hogy a jelenlegi intézménystruktúra
változatlanságáról már korábban döntöttek? Akkor került szóba, hogy ezt a besorolást
következő lépésben el kell végezni.
Dr. Árpásy Tamás jegyző megjegyzi, hogy a törvény május 15-i határidőt adott, s úgy
fogalmaz, hogy a közfeladatok ellátásának szervezeti szempontból történő felülvizsgálata
történjen meg. Ennek következő logikai lépése és határidőben történő megtámogatása a június
1-jei határidő.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő utal a városi könyvtár alapító okiratának 5./ pontjára, melyben az
intézmény működési köre Zirc város közigazgatási területe. Ugyanakkor az „Idegenforgalmi
szolgáltató irodai tevékenység” címszó alatti f/ pontban a város és térségének képviselete
szerepel. Ebben ellentmondást lát, mert a Tourinform Iroda a Magyar Turizmus Zrt-vel kötött
szerződés miatt is térségi feladatokat lát. Kérdezi, nem lehetne-e az 5./ pontban a Zirc város
közigazgatási területe mellett a zirci kistérség területét is feltüntetni?
Ottó Péter polgármester szerint nemcsak a Tourinform Iroda, hanem a könyvtár területén is,
mert a mozgókönyvtári feladatellátás tekintetében 11 önkormányzat területén látja el a
feladatot.
Dr. Árpásy Tamás jegyző elfogadja a javaslatot.
Lingl Zoltán képviselő utal az általános iskola alapító okiratának 4./ pont „Az
alaptevékenysége keretében köteles” címszó alatti bekezdés utolsó mondatára, mely szerint az
iskolai intézményi étkeztetés biztosítása végett telephelyein főző- és melegítőkonyhát
működtet. Javasolja, hogy ezt változtassák „működtethet” megfogalmazásra, mert minden
telephelyükön más megoldás van, s ez ebben a formában kötelezettség ró az intézményre.
Dr. Árpásy Tamás jegyző elfogadja a javaslatot.
Kovárczi Attila képviselő a kérdését azért tette fel, mert nem tudja, volt-e a képviselő-testület
előtt olyan határozat, amiben a városi könyvtár nevét megváltoztatta. A bebetonozással
kapcsolatban nem a mai testületi ülést tartotta feleslegesnek, hanem a jövőről beszélt.
Dr. Árpásy Tamás jegyző véleménye szerint mindkét kérdés hamar és megnyugtató módon
tisztázódott.
Kasper Ágota képviselő a Reguly Antal Múzeum alapító okiratának 5./ - Működési köre pontjából szintén hiányolja a térségi területet.
Ottó Péter polgármester szerint az intézmény esetében nehezebben indokolható, mint a városi
könyvtárnál. Az alaptevékenységét biztos, hogy Zircen végzi. Az más kérdés, hogy a
gyűjtőmunka nem helyi.
Dr. Árpásy Tamás jegyző ezt meggondolandóbbnak érzi, mert a könyvtár működési
területénél egyértelmű volt, hogy a mozgókönyvtári feladatellátás önkormányzatokhoz, illetve
ennek kapcsán konkrét önkormányzatok, konkrét illetékességi, működési területeihez kötött.
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A múzeum esetében ez nem ennyire egyértelmű. Azért hagyta benne mind a kettőben a régi,
új megfogalmazást, mert emlékezete szerint a még hatályos alapító okiratokban ezek a fajta
meghatározások szerepeltek. Megvizsgálják ezt a kérdést, s a legközelebbi alkalommal
korrigálják a működési területet.
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető javasolja, hogy a Benedek Elek Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 4./ pontja második szöveges bekezdésében a
„melegítőkonyhát működtet” megfogalmazás helyére „működtethet” kerüljön.
Dr. Árpásy Tamás jegyző elfogadja a javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
96/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (5) bekezdése alapján az irányítása alá
tartozó költségvetési szervek besorolása kapcsán a STÚDIÓ KB-t
- tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szervként
sorolja be.
2./ A képviselő-testület a STÚDIÓ KB. az előterjesztés 1. számú mellékletét képező alapító
okirat módosítását jóváhagyja azzal, hogy a 3./ és 4./ pontokban leírt, a jelenlegi
szakfeladati rendet rögzítő szövegrész 2009. december 31-én hatályon kívül kerül és ezt
követően, a megváltozott szakfeladati rendet rögzítő, 2010. január 01-jei hatályba lépéssel
jelölt szövegrész ezen a napon hatályosul.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírtak szerint módosított
alapító okiratnak a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága
részére történő eljuttatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. június 09.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
97/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (5) bekezdése alapján az irányítása alá
tartozó költségvetési szervek besorolása kapcsán a Zirc Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalát:
- tevékenységének jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervként
sorolja be.
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2./ A képviselő-testület a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának az
előterjesztés 2. számú mellékletét képező alapító okirat módosítását jóváhagyja azzal,
hogy a 3./ és 4./ pontokban leírt, a jelenlegi szakfeladati rendet rögzítő szövegrész 2009.
december 31- én hatályon kívül kerül és ezt követően, a megváltozott szakfeladati rendet
rögzítő, 2010. január 01-jei hatályba lépéssel jelölt szövegrész ezen a napon hatályosul.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírtak szerint módosított
alapító okiratnak a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága
részére történő eljuttatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2009. június 09.

98/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (5) bekezdése alapján az irányítása alá
tartozó költségvetési szervek besorolása kapcsán a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskolát:
- tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési
szervként
sorolja be.
2./ A képviselő-testület a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola az
előterjesztés 3. számú mellékletét képező alapító okirat módosítását – az 56/2009.(III.30.)
Kt. számú határozat egyidejű hatályon kívül helyezésével - jóváhagyja azzal, hogy a 3./ és
4./ pontokban leírt, a jelenlegi szakfeladati rendet rögzítő szövegrész 2009. december 31én hatályon kívül kerül és ezt követően, a megváltozott szakfeladati rendet rögzítő, 2010.
január 01-jei hatályba lépéssel jelölt szövegrész ezen a napon hatályosul, illetőleg azzal,
hogy a feltételesen jelölt, az Olaszfalu Községi Önkormányzatnak a közoktatási
társuláshoz történő csatlakozását tartalmazó szövegrészek hatályba lépése: 2009.
augusztus 01. a vonatkozó közoktatási társulási megállapodás 2009. július 31-ig történő
aláírása esetén.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírtak szerint módosított
alapító okiratnak a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága
részére történő eljuttatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2009. június 09.
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99/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (5) bekezdése alapján az irányítása alá
tartozó költségvetési szervek besorolása kapcsán a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsődét:
- tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési
szervként
sorolja be.
2./ A képviselő-testület a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde az előterjesztés
3. számú mellékletét képező alapító okirat módosítását – az 55/2009.(III.30.) Kt. számú
határozat egyidejű hatályon kívül helyezésével - jóváhagyja azzal, hogy a 3./ és 4./
pontokban leírt, a jelenlegi szakfeladati rendet rögzítő szövegrész 2009. december 31-én
hatályon kívül kerül és ezt követően, a megváltozott szakfeladati rendet rögzítő, 2010.
január 01-jei hatályba lépéssel jelölt szövegrész ezen a napon hatályosul, illetőleg azzal,
hogy a feltételesen jelölt, az Olaszfalu Községi Önkormányzatnak a közoktatási
társuláshoz történő csatlakozását tartalmazó szövegrészek hatályba lépése: 2009.
augusztus 01. a vonatkozó közoktatási társulási megállapodás 2009. július 31-ig történő
aláírása esetén.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírtak szerint módosított
alapító okiratnak a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága
részére történő eljuttatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2009. június 09.
Dr. Árpásy Tamás jegyző javasolja, hogy a képviselő asszony által elmondottakat a Reguly
Antal Múzeum vonatkozásában egy 4./ pontként foglalják bele a határozati javaslatba.
Kasper Ágota képviselő egyetért a javaslattal.
Dr. Árpásy Tamás jegyző megfogalmazza a határozati javaslat 4./ pontját, mely szerint a
képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény működési körét tematikus jellegéből
adódóan vizsgálja felül. Ennek határideje legyen 2009. szeptember 30.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal
határozatot hoz:
100/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (5) bekezdése alapján az irányítása alá
tartozó költségvetési szervek besorolása kapcsán a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóházat
- tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési
szervként
sorolja be.
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2./ A képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház az előterjesztés
5. számú mellékletét képező alapító okirat módosítását jóváhagyja azzal, hogy a 3./ és 4./
pontokban leírt, a jelenlegi szakfeladati rendet rögzítő szövegrész 2009. december 31-én
hatályon kívül kerül és ezt követően, a megváltozott szakfeladati rendet rögzítő, 2010.
január 01-jei hatályba lépéssel jelölt szövegrész ezen a napon hatályosul.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírtak szerint módosított
alapító okiratnak a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága
részére történő eljuttatására.
4./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmény működési körét tematikus
jellegéből adódóan vizsgálja felül.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2009. június 09.
4./ pont esetében: 2009. szeptember 30.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
101/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (5) bekezdése alapján az irányítása alá
tartozó költségvetési szervek besorolása kapcsán a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Tourinform Zircet
- tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési
szervként
sorolja be.
2./ A képviselő-testület az előterjesztés 6. számú mellékletét képező alapító okirat
módosítását jóváhagyja azzal, hogy a 3./ és 4./ pontokban leírt, a jelenlegi szakfeladati
rendet rögzítő szövegrész 2009. december 31-én hatályon kívül kerül és ezt követően, a
megváltozott szakfeladati rendet rögzítő, 2010. január 01-jei hatályba lépéssel jelölt
szövegrész ezen a napon hatályosul.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírtak szerint módosított
alapító okiratnak a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága
részére történő eljuttatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2009. június 09.
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102/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (5) bekezdése alapján az irányítása alá
tartozó költségvetési szervek besorolása kapcsán a Zirc Városi Erzsébet Kórházrendelőintézetet
- tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézet
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervként
sorolja be.
2./ A képviselő-testület a Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet az előterjesztés 7.
számú mellékletét képező alapító okirat módosítását jóváhagyja azzal, hogy a 3./ és 4./
pontokban leírt, a jelenlegi szakfeladati rendet rögzítő szövegrész 2009. december 31-én
hatályon kívül kerül és ezt követően, a megváltozott szakfeladati rendet rögzítő, 2010.
január 01-jei hatályba lépéssel jelölt szövegrész ezen a napon hatályosul.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírtak szerint módosított
alapító okiratnak a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága
részére történő eljuttatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2009. június 09.

103/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (5) bekezdése alapján az irányítása alá
tartozó költségvetési szervek besorolása kapcsán az Alapfokú Oktatási Intézmények
Gazdasági Ellátó Szervezetét
- tevékenységének jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervként
sorolja be.
2./ A képviselő-testület az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének az
előterjesztés 8. számú mellékletét képező alapító okirat módosítását jóváhagyja azzal,
hogy a 3./ és 4./ pontokban leírt, a jelenlegi szakfeladati rendet rögzítő szövegrész 2009.
december 31-én hatályon kívül kerül és ezt követően, a megváltozott szakfeladati rendet
rögzítő, 2010. január 01-jei hatályba lépéssel jelölt szövegrész ezen a napon hatályosul.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírtak szerint módosított
alapító okiratnak a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága
részére történő eljuttatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2009. június 09.
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11./ Háziorvosi szerződések módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság javasolja a megállapodás-tervezet 5/b pontjának
módosítását az alábbiak szerint:
„…. kapcsolatosan felvett 03V105. iktatószámú hitel havi törlesztő részletének 60 %-át, de
minimum 60.000,- Ft-ot. A térítés mértékét a jelen módosítástól számított 5 év múlva a felek
kötelesek felülvizsgálni.”
A bizottság fenti módosítással javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Ottó Péter polgármester kérdezi, hogy a háziorvosok részéről elfogadható-e a megállapodástervezet ezzel a módosítással?
Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök reméli, hogy elfogadható, mert kétféle feltételt
szabtak. Az egyik szerint a 60 % helyett egy fix összeget kértek meghatározni. Viszont a
háziorvosok másik része ragaszkodott a 60 %-hoz. Remélhetőleg ezzel a kompromisszummal
elfogadható lesz a megállapodás-tervezet.
Lingl Zoltán képviselő felveti, ha valaki másfél hónapig beteg, akkor az önkormányzat egy
vagy két havi törlesztő részletet vállal át?
Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök válasza szerint időarányos részt vállal át az
önkormányzat. Javasolja, hogy a bizottság által megfogalmazott módosításban a minimum
60.000,- Ft után kerüljön bele, miszerint a megfelelő időarányos részt.
Ottó Péter polgármester pontosítja, miszerint a havi törlesztés időarányos részét vállalja át az
önkormányzat.
Dr. Varga Tibor képviselő kiegészíti azzal, hogy nem egész hónap esetén a 60 % időarányos
részét.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy az egészségügyi bizottság módosító indítványa
egészüljön ki azzal, miszerint „…. kapcsolatosan felvett 03V105. iktatószámú hitel havi
törlesztő részletének 60 %-át, de minimum 60.000,- Ft-ot vagy törthónap esetén annak
időarányos részét”.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve az Egészségügyi,
Szociális és Sportbizottság módosító javaslatát - 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
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104/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosokkal kötendő megállapodást – az
előterjesztésben foglaltak szerint - jóváhagyja, és annak aláírására Zirc Város Polgármesterét
felhatalmazza.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2009. május 30.
12./ Zirc város gyógyszertárainak működési rendje
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a „B”
határozati javaslat elfogadását.
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság javasolja az „A” határozati javaslat elfogadását
azzal, hogy a szombati nyitvatartási időpontot megfelelőnek tartja, míg vasárnap 9-11 óráig
tartó nyitva tartást javasol.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, hogy a város számára ez többletkiadással jár-e?
Ottó Péter polgármester válasza szerint az önkormányzat számára nem jelent többletköltséget.
Az ügyeleti szolgálatot biztosító gyógyszerész vállalkozásoknak jelent többletköltséget, mivel
ügyeletesről gondoskodni kell. Hozzáteszi, hogy a kérdésben az ÁNTSZ tiszti
főgyógyszerésze rendelkezik döntési jogosultsággal. A képviselő-testületnek arra van
lehetősége, hogy véleményt nyilvánítson a kérelemmel kapcsolatban.
Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök jelzi, hogy a bizottsági ülésen részt vett három
háziorvos és ők javasolták, miszerint legalább két óra legyen a nyitvatartási idő vasárnap.
Ottó Péter polgármester észrevétele, ha a képviselő-testület az egészségügyi bizottság
javaslatával ért egyet, akkor annak megfelelően az „A” határozati javaslat kerüljön
kiegészítésre.
Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök közbeveti, hogy a bizottság úgy javasolta, miszerint
a kiegészítés kerüljön bele az „A” határozati javaslat 1./ pontjába.
Hozzászólás
Holl András képviselő véleménye szerint Zircen annak idején egy patika működött, s volt
ügyeleti ellátás, s még éjszaka is be lehetett csengetni. Aztán jött a patika-liberalizáció, s a
patika-nyitás olyan jó üzlet lett, hogy nyílt Zircen még egy patika, s majd egy harmadik is. A
gyógyszertárakat üzemeltető vállalkozók által az ügyeleti nyitva tartás veszteségére való
hivatkozást nem tartja elfogadható indokolásnak.

23

Amennyiben egybe vennék a teljes nyitvatartási időt az összes forgalommal, akkor kiderülne,
hogy még így is eredményes. Nem tartja korrektnek ennyire kielemezni az ügyeleti idő
forgalmának hasznát. Úgy gondolja, több mint 22.000 ember ellátása megérdemelne annyit,
hogy szombaton és vasárnap valamilyen rendszerben működjön a háromból legalább egy
gyógyszertár minimum 8 órán át.
Úgy véli, ha hét közben jó üzlet a gyógyszertár, akkor illendő lenne hétvégén is korrektebben
hozzáállni a dologhoz.
Ottó Péter polgármester nem tudja megítélni, mekkora üzlet gyógyszertárat üzemeltetni, de
biztos, hogy amióta a benzinkutakon is lehet gyógyszert vásárolni a piaci szerepe szűkült a
gyógyszertáraknak. Úgy gondolja, gazdaságossági számításokba ne bocsátkozzanak, mert erre
nincs rálátásuk. Véleménye szerint a képviselő-testületnek nem is ezzel kell foglalkoznia,
hanem azzal, hogy melyek azok a reális igények, amelyek kiszolgálását elvárhatják minden
körülmények között egy olyan kereskedelmi tevékenységet végzőtől, ami szorosan
összekapcsolódik az egészségügyi alapellátás kérdéskörével.
Az egészségügyi bizottság javaslatát figyelembe véve megfogalmazza a határozati javaslat 1./
pontját, mely szerint a képviselő-testület a kérelmet megvizsgálva az alábbi véleményt
nyilvánítja ki:
- a nyitvatartási rend kérelemben benyújtott időpontjai közül a vasárnapi nem megfelelő Zirc
város lakosságának ellátására. A képviselő-testület javasolja a vasárnap 9-11 óráig tartó
nyitva tartást.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
105/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zircen működő gyógyszertárak hétvégi
nyitvatartási rendjére vonatkozó kérelmet megvizsgálva az alábbi véleményt nyilvánítja
ki:
- a nyitvatartási rend kérelemben benyújtott időpontjai közül a vasárnapi nem megfelelő
Zirc város lakosságának ellátására.
A képviselő-testület javasolja a vasárnap 9-11 óráig tartó nyitva tartást.
2../ A képviselő-testület felkéri a polgármestert a vélemény megküldésére az ÁNTSZ Középdunántúli Regionális Intézet Tiszti Főgyógyszerésze részére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. május 30.
13./ Egyéb ügyek
a/ A zirci 074/2 hrsz-ú ingatlanból terület felajánlás
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja az „A” határozati javaslat elfogadását a
területtel kapcsolatos jogviták, illetve hatósági eljárás teljes lezárása után.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő kérdése a pénzügyi bizottság javaslatával kapcsolatos.
Dr. Árpásy Tamás jegyző értelmezése szerint a hatósági eljárás teljes lezárása a közigazgatási
eljárási rend alapján azt jelenti - ha a rosszabbik eshetőséget veszik -, miszerint születik egy
határozat, ami jogerőssé válik, így végrehajthatóvá és végre is hajtják. A végrehajtás pedig
egy egyetemleges pénzügyi kötelezés esetén azt jelenti, hogy a felügyelőség kiró a
tulajdonosokra valami bírságot, és azt a megbírságoltak befizetik. Véleménye szerint a teljes
lezárás az, ha a határozatot nemcsak jogerősen meghozták, hanem jogerősen végre is
hajtották.
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, hogy az előterjesztésben leírtak fennállnak?
Dr. Árpásy Tamás jegyző válasza, hogy nem ő az a hatóság, aki ezt jogerősen megállapítja.
Kinn voltak, megszemlélték és lefényképezték a területeket, ahol nem látszik a hulladék.
Dr. Varga Tibor képviselő észrevétele, hogy a környezetvédelmi felügyelőség végzése 2006.
évben született, s akkor még egyben volt a 074 helyrajzi számú ingatlan. Ugyanakkor a
megyei bíróság ítélete 2009. februári miközben az ingatlant megosztották. A szemét most a
Vágenhoffer Péter területén van. A per éppen azért folyt a megyei bíróságon, hogy ezt a
határozatot ki fogja végrehajtani. Hozzáteszi, fennáll a veszélye, hogy a 074 helyrajzi számú
terület akkori valamennyi tulajdonosa egyetemlegesen felel azért, hogy a hulladék onnan
eltűnjön. Kétségei vannak afelől, hogy az önkormányzatot bele tudják rángatni egy
környezetvédelmi „cirkuszba”.
Holl András képviselő ügyrendi javaslata, hogy zárják le a vitát, s ne fogadjanak el olyan
ajándékot, ami később bonyodalmakat okozhat.
Dr. Varga Tibor képviselő javasolja a pénzügyi bizottság önkormányzati érdeket védő
javaslatának elfogadását.
A polgármester szavazásra bocsátja azon ügyrendi javaslatot, hogy zárják le a vitát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással támogatja a
javaslatot.
Kovárczi Attila képviselő név szerinti szavazást kér a pénzügyi bizottság javaslata
tekintetében.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodással
támogatja a név szerinti szavazást.
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Dr. Árpásy Tamás jegyző ismerteti az „A” határozati javaslatot a pénzügyi bizottság által
megfogalmazott módosító javaslattal kiegészítve, mely szerint a képviselő-testület Rimainé
Wittmann Erika zirci és Dr. Wittmann Mihály budapesti lakosok által felajánlott zirci 074/2
hrsz-ú ingatlan 366/18756 + 366/18756 tulajdoni hányadokat elfogadja a területtel
kapcsolatos jogviták, illetve hatósági eljárás teljes lezárása után.
Baranyai József nem, Dr. Czuppon Károly nem, Holl András nem, Kasper Ágota nem,
Kovárczi Attila nem, Lingl Zoltán nem, Ottó Péter nem, Dr. Varga Tibor nem, Vörös Kálmán
nem
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 nem szavazattal, egyhangúlag nem fogadta
el a jegyző által ismertetett határozati javaslatot.
A fentieket hitelesítem:
Dr. Árpásy Tamás
jegyző

A polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti „A” határozati javaslatot.
A képviselő-testület 9 nem szavazattal, egyhangúlag elvetette a határozati javaslatot.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
106/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rimainé Wittmann Erika Zirc, Hóvirág u. 2.
és Dr. Wittmann Mihály Budapest, Királylaki út 7. szám alatti lakosoknak a tulajdonukban
lévő zirci 074/2 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadokra vonatkozó ajánlatát nem fogadja el.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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b/ Szándéknyilatkozat a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás, valamint a Zirc és
Környéke Közoktatási Iskolatársulás társulási megállapodásainak módosítása
vonatkozásában
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő emlékezete szerint a korábbi képviselő-testületi határozat
meghozatalakor – melyben a képviselő-testület egy része megszavazta az olaszfalui
csatlakozást – polgármester úr továbbra is fenntartotta azt az ígéretét, miszerint külön
megállapodás rögzíti a Zircnek adott garanciát Olaszfalu részéről. Kérdezi, a végleges
jóváhagyás előtt ez bekerül-e a képviselő-testület elé?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy nem.
Kovárczi Attila képviselő értelmezése szerint ezt azt jelenti, hogy Olaszfalut feltétel nélkül
befogadja ez a képviselő-testület is a társulásba.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy már befogadta ez a testület is. Hozzáteszi, azon a
testületi ülésen elég komoly vitát folytattak arról, hogy mi méltányos a csatlakozni kívánó
településsel szemben, s mi nem. Az a javaslat született, hogy az önkormányzat tegye meg azt
a gesztust, miszerint a felajánlott garanciákat nem kívánja igénybe venni.
Lingl Zoltán képviselő megjegyzi, az egyeztetések során mindenki törekedett arra, hogy a
lehető legkisebb anyagi kockázatot vállalják. Csökkenteni úgy lehetett jelentős mértékben,
hogy a dologi kiadások nem közvetlenül az intézményeknél fognak megjelenni, hanem
Olaszfalu továbbszámlázza. Ezzel elég jól le lehetett faragni a kockázatos költségeket.
Másrészt, ahol a munkakörök összefolytak esetleges önkormányzati feladatokkal is, kérték,
hogy ne maradjon az adott közalkalmazott az intézményeknél, hanem Olaszfalu Község
Önkormányzatának alkalmazásában legyen.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatokat hoz:
107/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a Zirc és Környéke
Közoktatási Óvodatársulás társulási megállapodása módosításának az előterjesztés 1. számú
mellékletében foglaltak szerinti, változatlan formában történő jóváhagyására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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108/2009.(V.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a Zirc és Környéke
Közoktatási Iskolatársulás társulási megállapodása módosítását az előterjesztés 2. számú
mellékletében foglaltak szerinti, változatlan formában történő jóváhagyására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

14./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról
Előadó: Dr. Buda Imre, a kuratórium elnöke
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci
Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatóját tudomásul veszi.
15./ Zirci Közbiztonsági Alapítvány munkájáról tájékoztató
Előadó: Varga Zoltán, a kuratórium elnöke
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirci
Közbiztonsági Alapítvány munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
16./ Zirc Önkormányzati Kötvény
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester szóbeli kiegészítése szerint a kötvény-kibocsátásban közreműködő
bank megkereste az önkormányzatot, hogy a refinanszírozási költségeik emelkedésére való
tekintettel folytassanak tárgyalásokat. Egy korábbi egyeztetés már volt, amire írásos anyaggal
reagáltak, mely szerint a 6 %-osnak tekinthető plusz költségekből javasolják, hogy az
önkormányzat 1,5 %-ot vállaljon át. Az önkormányzat részéről további egyeztetéseket
kívánnak folytatni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással az önkormányzati kötvényről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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17./ Tájékoztató a városban található közművek állapotáról és az esetleges fejlesztési
elképzelésekről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a
városban található közművek állapotáról és az esetleges fejlesztési elképzelésekről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
18./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
Ulrich Krisztián bizottsági elnök
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 10 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalásával folytatja az
ülést.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

