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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. január 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, Kovárczi Attila, Lingl Zoltán, Pék László, Ulrich Krisztián,
Dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán (10 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Gartner József képviselő,
Horváth László képviselő,
Kasper Ágota képviselő,
Nagy Tamás képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Dobosné Lipp Valéria pénzügyi ügyintéző,
Kaszás Béla osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Encz Ilona ifjúsági, civil, oktatási és művelődési referens,
Findeisz János díszpolgár,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Kovárcziné Sárfi Andrea GAESZ mb. vezetője,
Schreindorfer Károly ügyvezető,
Varsányi Attila városi kórház gazdasági vezetője,
Kovács Zsoltné Kovács Ágnes III. Béla Gimnázium képviselője,

- valamint megjelent még:
Baky György polgármester,
Bakonybél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja,
Busz János polgármester,
Pénzesgyőr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja,
Surányi Mihály polgármester,
Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 tagja,
Boriszné Hanich Edit polgármester,
Olaszfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagja.
Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
14 tagja közül jelen van 10 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai ülésen
„Egyéb ügyek” keretében tárgyalja meg a „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105”
Közalapítvány további működésével kapcsolatos döntés meghozatala” című előterjesztést.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai ülésen
tárgyalja meg a „Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet energetikai rendszereinek
üzemeltetése” című előterjesztést.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai ülésen
tárgyalja meg a „Tájékoztató az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2009. évi tevékenységéről” című
előterjesztést.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
támogatja, hogy a „Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet energetikai rendszereinek
üzemeltetése” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
4/2010.(I.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
2./ Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás, valamint Zirc és Környéke Közoktatási
Óvodatársulás 2010. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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5./ Testvérvárosi kapcsolatok évfordulójának megünneplése
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja. 2010. I. félévi pályázati kiírás
Előadó: Kasper Ágota, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
7./ A Veszprém Megyei Önkormányzat kérése a III. Béla Gimnázium finanszírozási
hiányának csökkentése érdekében
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Egyéb ügyek
a/ „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány további működésével
kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
9./ Zirc Önkormányzati kötvény
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Tájékoztató az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Zárt ülés keretében:
10./ Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet energetikai rendszereinek üzemeltetése
Előadó: Dr. Tótth Árpád főigazgató

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontját a nyílt ülést követően
vitassák meg, illetve a meghívottakra tekintettel az ülést a 2./ napirendi pont tárgyalásával
kezdjék.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal (Kovárczi Attila képviselő nem vett részt a
szavazásban) támogatja a javaslatot.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
2./ Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás, valamint Zirc és Környéke Közoktatási
Óvodatársulás 2010. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság, Oktatási,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal (Kovárczi Attila képviselő
nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
5/2010.(I.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete - jelen előterjesztés mellékletét képező - a
Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás 2010. évi költségvetését
ennek megfelelően a
bevételi főösszegét
kiadási főösszegét

403 598 e forintban
403 598 e forintban

költségvetési létszámkeretét

104 főben

fogadja el, egyúttal vállalja, hogy azt változatlan tartalommal beépíti 2010. évi költségvetési
rendeletébe.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
6/2010.(I.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete - jelen előterjesztés mellékletét képező - a
Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2010. évi költségvetését
152 576 e forint
152 576 e forint

bevétellel
kiadással

ennek megfelelően a
bevételi főösszegét
kiadási főösszegét

152 576 e forintban
152 576 e forintban

költségvetési létszámkeretét

54 főben

fogadja el, egyúttal vállalja, hogy azt változatlan tartalommal beépíti 2010. évi költségvetési
rendeletébe.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően Ottó Péter polgármester rövid szünetet rendel el.
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Szünet után
Horváth László képviselő megérkezik az ülésterembe.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi.

Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
Ottó Péter polgármester utal a tájékoztatóra, mely szerint január 6-án a polgármester, a
városüzemeltetési osztály munkatársa és a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.
ügyvezetője a kardosréti temető helyzetéről tárgyalt a városrész lakóinak képviselőivel. A
tárgyalások előzményeivel kapcsolatban kifejti, miszerint az egyházközség – mint a kardosréti
temető tulajdonosa – felajánlotta az önkormányzatnak, hogy a temetőt vegye át tulajdonba. A
gazdasági társaság ügyvezetőjét az első megbeszélést követően felkérte, hogy az esetleg
átvételre kerülő temetővel kapcsolatos feladatokat, s annak költségvonzatát határozza meg,
illetve mérjék fel a sírhelyeket. Ugyanis, ha az önkormányzat egy temetőt átvesz, akkor
jogszabályi kötelezettség, hogy a működtetéséhez szükséges feltételeket biztosítsák, aminek
költségvonzata van. Másrészt, ha az önkormányzati rendeletet veszik figyelembe, akkor a
zirci temetőkhöz hasonlóan fizetni kell a temetővel kapcsolatos költségeket. Azt látni lehet,
hogy a bevételek – amennyiben sírhely-megváltással és minden egyébbel számolnak – csak a
töredékét biztosítanák azoknak a kiadásoknak, amit mindenképpen meg kellene valósítani. A
január 6-i megbeszélés alkalmával tekintették át ezeket a számokat és adatokat, s ugyanakkor
Kardosrét városrész lakóinak egyöntetű igénye, hogy ne kelljen fizetni. Ezért további
tárgyalásokat szeretnének kezdeményezni a közeljövőben, amely olyan megoldást jelent,
hogy az önkormányzat nem veszi át tulajdonba a temetőt, legfeljebb közreműködik a
megfelelő kulturált állapot létrehozásában.
Kérdés
Horváth László képviselő utal arra, hogy Kardosrét közigazgatásilag Zirc településhez
tartozik. Nem igazán értette polgármester úr fejtegetését, mivel korábban az volt a probléma,
hogy az egyház nem kívánta átadni azt a temetőt. Amennyiben az egyház át akarja átadni,
akkor az önkormányzat számára az a helyes irány, ha átveszi.
Ottó Péter polgármester hangsúlyozza, a megbeszélések azt a célt szolgálták, hogy mi az a
megoldás, ami a tulajdonosnak, az egyházközségnek, a városrész lakóinak és Zirc Városi
Önkormányzat számára is elfogadható lehet. A képviselő-testület elé még semmi sem került,
mert a városrész lakóival akartak erről először egyeztetni.
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Hozzáteszi, a legtöbb probléma nem a költségekben mutatkozik, mertha az önkormányzatnak
esetleg 2-3 millió forintot el kell költenie azért, hogy rendbe legyen téve a temető, akkor az
önkormányzatnak ezt be kellene vállalnia. Viszont, ha az önkormányzat tulajdonába kerül a
temető, akkor a helyi rendelet lesz érvényes arra is, ebből következően költségekkel jár azok
számára, akik ott temetkezni szeretnének, vagy sírhelyeik vannak. A városrész lakóinak
elmondása alapján az valamikor egy helyi család tulajdonában lévő terület volt, aki úgy adta
át az egyházközség tulajdonába, hogy a temetkezésért díjat nem lehet szedni. Ehhez a szerzett
jogához ragaszkodik a városrész lakossága, s inkább gondolkodnak olyan megoldáson,
amiben ezt fenn lehet tartani.
Úgy fogalmazott, miszerint a következő tárgyalásoknak arról kell szólni, az önkormányzat
hogyan tud olyan konstrukcióban részt venni, ami a helyzet megoldását segíti nem feltétlen
tulajdonba és üzemeltetésre történő átvétellel.
Horváth László képviselő számára így már érthető a dolog.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

1./ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
kiegészítésben foglaltakkal együtt a rendelet-módosítás elfogadását a 2. §. első mondatának
alábbiakra történő módosításával:
„Ez a rendelet az összes társult önkormányzat egyetértésével lép hatályba.”
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság,
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja a kiegészítésben foglaltakkal együtt a
rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
rendeletet alkot:
1/2010.(I.25.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet
módosításáról
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3./ Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kovárczi Attila képviselő távozik az ülésteremből.
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
7/2010.(I.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete - jelen előterjesztés mellékletét képező – a
Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetését
418 925 e forint
418 925 e forint

bevétellel
kiadással

ennek megfelelően a
bevételi főösszegét
kiadási főösszegét
költségvetési létszámkeretét

418 925 e forintban
418 925 e forintban
110 főben

fogadja el, egyúttal vállalja, hogy azt a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
jóváhagyását követően változatlan tartalommal beépíti 2010. évi költségvetési rendeletébe.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

4./ A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága érdemi
tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Lingl Zoltán képviselő jelzi, hogy az előterjesztéshez mellékelt szociálpolitikai kerekasztal
tanácskozásáról szóló feljegyzésben téves információ szerepel. Ugyanis elhangzott, hogy az
adatok szerint több személynek nincs meg a 8. általános iskolai végzettsége, s kérdésként
megfogalmazódott, hol lehet ezt elvégezni. A válasz az volt, hogy 2009. évben erre Berhidán
lett volna lehetőség, de a távolság miatt például egy két kisgyermekes édesanya nem tudta
igénybe venni.
Elmondja, hogy erre nemcsak Berhidán van lehetőség, mert Zircen is - amióta a szakmai
előkészítő évfolyam a Reguly Antal Szakképző Iskolában működik – van délutáni oktatás heti
egy alkalommal, így a 7-8. osztályt minden további nélkül el lehet végezni. Igaz, hogy az
intézmény nem szerződött le a munkaügyi központtal, de bárkinek bármikor lehetősége van
arra, hogy bejelentkezzen vizsgatételre.
Horváth László képviselő utal a munkaügyi központ kimutatására, mely szerint 311 fő azon
személyek száma, akik a nyilvántartott álláskeresők között vannak. Az előterjesztés 77 főben
határozza meg a költségvetési támogatást 2010. évre. Véleménye szerint ez egy jelenlegi
állapot, s nem tudják, hogyan alakul az elkövetkezendő időszakban az álláskeresők száma.
Kérdezi, nem lenne-e célszerű a foglalkoztatotti létszám fölé menni egy kicsit, s nem ebben a
tematikában meghatározni? Ugyanis a képviselő-testület februárban tárgyalja az
önkormányzat 2010. évi költségvetését, melynek keretében ennek a forrásoldalát
megnövelheti.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, fölé lehet menni a létszámnak, de arra is van lehetőség,
ha év közben olyan most nem látott, s nem kalkulált igények jelentkeznek, akkor a
közfoglalkoztatási tervet módosíthatják. Az előző év hasonló időszakának tapasztalatait
figyelembe véve számoltak a létszám meghatározásánál.
Úgy véli, jelen pillanatban a 77 fős terv abszolút reális, nem tartja indokoltnak, hogy
magasabb számot határozzanak meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
8/2010.(I.25.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 2010.
évi Közfoglalkoztatási Tervet elfogadja.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az elfogadott 2010. évi
Közfoglalkozatási Tervet a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatóságának és a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Zirci Kirendeltségének
küldje meg.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2010. február 1.
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5./ Testvérvárosi kapcsolatok évfordulójának megünneplése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Oktatási,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
9/2010.(I.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az önkormányzat az „Európa
a polgárokért” program keretében pályázatot nyújtson be a 2010. évi Pohlheim-Zirc
testvérvárosi találkozó megrendezésének támogatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2010. február 15.

6./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja. 2010. I. félévi pályázati kiírás
Előadó: Kasper Ágota, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Oktatási,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
10/2010.(I.25.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint kiírja a 2010. I. félévi középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázatot.
2./ A képviselő-testület az ösztöndíjpályázat lebonyolítására felkéri Zirc Város jegyzőjén
keresztül a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársát, valamint a március 15-i városi
ünnepség szervezőjét.
Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester
2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pontban: 2010. január 26.
2./ pontban: 2010. március 15. és a pályázati kiírás szerint
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7./ A Veszprém Megyei Önkormányzat kérése a III. Béla Gimnázium finanszírozási
hiányának csökkentése érdekében
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Horváth László képviselő kérdezi, az önkormányzatnak van-e tudomása arról, hogy a
Veszprém Megyei Önkormányzat más településekhez is fordult-e a finanszírozási hiány
csökkentésére vonatkozó kéréssel?
Ottó Péter polgármester ismeretei szerint minden olyan önkormányzathoz, ahol helyi
települési önkormányzat az intézmény tulajdonosa, viszont a feladatellátás megyei
fenntartásban van.
Horváth László képviselő kérdezi, van-e arról információ, hogy a megyei önkormányzat
ajánlását ki fogadta el, s ki nem?
Ottó Péter polgármester a megyei önkormányzat ajánlását nem ismeri, azt azonban tudja,
hogy több önkormányzat már december végéig elfogadta a támogatásra vonatkozó kérést.
Hozzászólás
Horváth László képviselő úgy gondolja, a Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi
pozíciója sokkal jobb, mint Zirc Város Önkormányzatáé, s a középfokú oktatás alapvetően
megyei önkormányzati kötelezően ellátandó feladat. Amennyiben a megyei önkormányzat a
Zirc város tulajdonában lévő intézmény fűtésére kérne kiegészítő támogatást – mint ahogy
tette már többször a korábbiakban is -, akkor azt el tudná fogadni. Viszont, ha összeköti
bizonyos normatívákkal a támogatás igénylését, azt nem tudja elfogadni, mert megyei feladat.
Attól tart – látva a megyei intézményekben lezajló változásokat -, hogy gyakorlatilag ez az
első lépés abba az irányba, amit nem igazán szeretnének, még pedig a III. Béla Gimnázium
intézményként való megszüntetését belátható időn belül. Véleménye szerint e tekintetben
szükséges lenne ezt a kérdést még egyszer letisztázni.
Megemlíti, hogy nemcsak Zircre vonatkozó folyamat zajlik jelenleg a megyei
önkormányzatnál, hanem általánosnak tekinthető az egyik oldalról a „pénzgyűjtés”, a másik
oldalról pedig a „pénzszórás”. Ugyanis, mint megyei önkormányzati képviselő látta a
költségvetési koncepciót, és tudja a megyei önkormányzat milyen összegeket szavazott meg
egyéb, nem kötelezően ellátandó feladatokra. Alapvetően nem az a problémája, hogy
megkereste a várost a megyei önkormányzat. Az viszont számára már probléma, hogy nem
azért kereste meg, mert fenntartási nehézségei vannak az önkormányzat tulajdonában lévő
épülettel szemben, hanem általa kötelezően ellátandó feladattal kapcsolatban fogalmazott meg
kérést, miközben nem kötelező feladataira meglehetősen sokat költ.
A maga részéről ezt a támogatást ebben a formájában nem tudja elfogadni.

12
Dr. Varga Tibor képviselő érdeklődve hallgatta képviselőtársa hozzászólását, mert
– amennyiben jól értette - némi ellentmondást vélt felfedezni benne. Az egyik, hogy a megye
hozzájárulást kér a gimnázium valamely tagozatának működési költségeihez, és
képviselőtársa úgy fogalmazott, miszerint ez megyei önkormányzati kötelező feladat. Azt
azonban nem szabad elfelejteni, Veszprémben is van egy zeneiskola, s a megye bármikor azt
mondhatja, hogy a kötelező feladatát abban az intézményben ellátja. A másik ellentmondást
abban érzi, hogy ez egy lépés a gimnázium megszüntetéséhez. Úgy gondolja, ezzel mindig is
számolni lehetett, s ha az önkormányzat következetesen együttműködik a megyével, akkor az
intézmény teljes struktúrájának a megtartásával eleget tesz kötelezettségének. Megítélése
szerint az önkormányzat akkor lép jól, ha kinyilvánítja szándékát, hogy kész együttműködni a
költségviselés tekintetében.
Horváth László képviselő megjegyzi, miszerint a tulajdonos települési önkormányzatoknak
rövidesen – 2011. évben – dönteniük kell, hogy a tulajdonukban lévő középfokú oktatási
intézményt átadják-e a megyének működtetésre vagy sem. Úgy véli, jelen esetben egy hosszú
távú tervről kell elsősorban tárgyalni, hogy mi Zirc város szándéka a III. Béla Gimnázium
működésével kapcsolatban. Ezért a megyei önkormányzat kérését, ha fűtésre vagy bármi
másra vonatkozik, indokoltnak érzi. Viszont azt nem tartja indokoltnak, hogy a kötelezően
ellátandó feladathoz támogatást kér a településtől. Arra kíváncsi lesz, hogy a többi település
– aki szintén tulajdonban van valamelyik intézményben – milyen összeggel és hogyan
támogatja a megyei önkormányzatot. Hangsúlyozza, a maga részéről ezt ebben a formában
nem tudja támogatni.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy áttekintette a megyei közgyűlés január 28-i ülésének
előterjesztéseit, s ha jól emlékszik, akkor több önkormányzat már pozitívan nyilatkozott.
Lingl Zoltán képviselő utal az előterjesztés 1. számú mellékletének megállapodás-tervezetére,
melynek 5./ pontja szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat vállalja, hogy a biztosított
összeget csak a III. Béla Gimnázium működtetésére fordítja. A megállapodás-tervezet 6./
pontja úgy fogalmaz, hogy a megyei önkormányzat a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról,
a tényleges költségek alakulásáról 2010. év végével elszámol, legkésőbb 2011. március 15-ig.
Ugyancsak vállalja, hogy a hozzájárulás fel nem használt részét 2011. június 30-ig
visszautalja.
Véleménye szerint a megállapodás-tervezetből kitűnik, hogy a megyei önkormányzat az
intézmény működésére kívánja felhasználni a pénzügyi hozzájárulást.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal
határozatot hoz:
11/2010.(I.25.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működési
fenntartásához hozzájárulást nyújt a 2010. évi költségvetése terhére - az intézményi saját
bevételek és normatív állami finanszírozás feletti költségek, és a tényleges költségek
között felmerülő különbözet 10 %-ának, de maximum 1.189.100,- Ft erejéig – a Veszprém
Megyei Önkormányzat részére.
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen előterjesztés 1. számú mellékletét
képező Zirc Városi Önkormányzat és Veszprém Megyei Önkormányzat között kötendő
megállapodás aláírására.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen előterjesztés 2. számú mellékletét
képező, Zirc Városi Önkormányzat, valamint Bakonyszentkirály, Csetény, Dudar,
Bakonynána, Nagyesztergár önkormányzatai között kötendő megállapodás aláírására,
annak érdekében, hogy az általa az 1./ pontban részletezett mértékű támogatás
finanszírozásába - az előterjesztésben részletezett összeggel – a felsorolt
önkormányzatokat be tudja vonni.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2010. január 31.
3./ pont esetében: 2010. február 15.

8./ Egyéb ügyek
a/ „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105” Közalapítvány további működésével
kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
12/2010.(I.25.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105”
Közalapítvány további működésével, illetve megszüntetésével kapcsolatosan az alapítók
többségének véleményét tiszteletben tartva el tudja fogadni a közalapítvány további
működtetését, illetve az esetleges megszüntetését is.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete azzal, hogy Zirc Városi és 14 Községi
Önkormányzat, valamint a Zirci Tűzoltó Egyesület által 2005. évben alapított, valamint
működésében az önkormányzatok által lakosságszám arányosan kiemelkedően támogatott
Zirci Önkéntes Tűzoltóság megalakulása óta a közalapítványtól semmiféle juttatásban
nem részesült, felkéri a közalapítvány alapítóit, illetve a Kuratórium tagjait, hogy a
eszközállománya fejlesztése érdekében – figyelembe véve a köztestület működési
területének nagyságát, elhelyezkedését és a 82. számú főközlekedési útvonal egyes
rendkívül balesetveszélyes szakaszait, s emiatti gyakoribb vonulásait - egy
gépjárműfecskendő beszerzésének támogatása érdekében magasabb összegű juttatást
biztosítsanak a köztestületnek mind a további működés, mind az esetleges megszüntetés
esetében is.
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3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen határozatot küldje meg a
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének, valamint a Közalapítvány
alapító okiratában alapítóként megjelölt önkormányzatok polgármestereinek, illetve
Kuratórium tagjainak.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
9./ Zirc Önkormányzati kötvény
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság, Oktatási,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással az
önkormányzati kötvényről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
11./ Tájékoztató az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással a
Regionális Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2009. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 18,00 órakor 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

