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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. március 29-én 17,10 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, Holl András, Kasper Ágota, Kovárczi Attila, Lingl Zoltán,
Dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán (10 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Horváth László képviselő,
Nagy Tamás képviselő,
Pék László képviselő,
Ulrich Krisztián 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,
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár,
Illés Ferenc múzeumigazgató – díszpolgár,
Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Schreindorfer Károly ügyvezető,
Koósné Stohl Ilona intézményvezető,
Göttlinger László Veszprémi Közüzemi Szolg. Zrt. vezérigazgatója,
Horváth Zoltán Veszprémi Közüzemi Szolg. Zrt. műszaki igazgatója,
Tasnádi Tibor projektvezető,
Czaun János önkormányzati társulás elnöke,
Tárkányi Tibor III. Béla Gimnázium igazgatója,
Kovács Zsoltné Kovács Ágnes zeneiskolai tanár.

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 „43/2010. (II.22.) Kt. számú határozat - A
felhagyott kommunális hulladéklerakó kötelező monitoring vizsgálatainak végzése módosítása” 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
„Egyéb ügyek” keretében tárgyalja meg a „Pohlheim-Zirc testvérvárosi találkozó pénzügyi
feltételei” 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
„Egyéb ügyek” keretében tárgyalja meg „A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egyes alapfokú zeneoktatási telephelyeinek
megszüntetése” című előterjesztést.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
55/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.)
rendelet módosítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
4./ Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének
megállapításaira
Előadó: Ottó Péter polgármester
dr. Árpásy Tamás jegyző
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6./ A 2010/2011-es tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly
Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában
Előadó: Kasper Ágota, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
7./ Beszámoló a Stúdió KB. 2009. évi működési tevékenységéről
Előadó: Benczikné Tóth Magdolna mb. intézményvezető
8./ Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Ciszterci Apátság között közcélú munkavállalók
foglalkoztatásáról szóló megállapodás megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
10./ Hazai pályázatok - TEKI, TEUT - Támogatási Szerződés módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer
üzemeltető és a települési szilárdhulladék gyűjtését, szállítását végző közszolgáltatói
szerződés jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Járóbeteg szakellátás fejlesztés eszközbeszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás indítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
14./ A 2010. évi „ZIRC VÁROSÉRT” szakmai kitüntetések adományozására szóló
javaslattételi felhívás közzétételéről szóló döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Egyéb ügyek
a/ 43/2010. (II.22.) Kt. számú határozat - A felhagyott kommunális hulladéklerakó
kötelező monitoring vizsgálatainak végzése - módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Pohlheim-Zirc testvérvárosi találkozó pénzügyi feltételei
Előadó: Ottó Péter polgármester
c/ A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény egyes alapfokú zeneoktatási telephelyeinek megszüntetése
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
16./ Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2009. évi munkájáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Zirc Önkormányzati kötvény
Előadó: Ottó Péter polgármester
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18./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja. 2010. I. félévi pályázati döntésről
tájékoztató
Előadó: Kasper Ágota, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
19./ Tájékoztató a Zirc város költségvetésében szereplő önkormányzati civil pályázati alap
2009. évi támogatásairól
Előadó: Dr. Varga Tibor, az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága elnöke
20./ Idegen nyelvek tanításának bővíthetősége a Benedek Elek Napköziotthonos Óvodában és
Bölcsődében
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
21./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
Ulrich Krisztián bizottsági elnök
Zárt ülés keretében:
13./ A 2010. évi Díszpolgári cím, Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező
Előkészítő Bizottság megválasztása, és a kitüntetési javaslattételi felhívás közzétételéről
szóló döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a meghívottakra tekintettel a napirend előtti
tájékoztatók után tárgyalják meg a 11./, majd a 15/c napirendi pontokat.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatja a javaslatot.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontját a nyílt ülést követően
vitassák meg.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.

NAPIREND ELŐTT:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi.
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Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak legfontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
11./ Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer
üzemeltető és a települési szilárdhulladék gyűjtését, szállítását végző közszolgáltatói
szerződés jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága az előterjesztést
tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatot hoz:
56/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
települési szilárdhulladék gyűjtését és szállítását végző közszolgáltató kiválasztására kiírt
közbeszerzési eljárás nyertesével, az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorciummal az
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati
Társulás tagjaként a közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. számú mellékletében
foglalt tartalommal aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2010. április 6.
15./ Egyéb ügyek
c/ A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény egyes alapfokú zeneoktatási telephelyeinek megszüntetése
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Sümegi Attila aljegyző ismerteti az írásos előterjesztést.
Tárkányi Tibor igazgató tájékoztatása szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat áttért az
úgynevezett feladatfinanszírozásra, s ezen belül a csoportszervezés finanszírozását úgy
oldotta meg, hogy 15 főben határozta meg a csoportok szervezésének finanszírozási egységét
nemcsak pénz, hanem az adható óraszámok kérdésében is. Ez azt jelenti, hogy egy szolfézs
csoport 15 fővel működik gazdaságosan, illetve 15 főre kapnak óraszámot. Példaként említi,
ha 8 fős egy csoport, akkor kétszer annyi óraszám szükséges a működtetéséhez. Ugyanakkor
ez a feladatfinanszírozási rendszer meghatározza a szükséges, illetve felhasználható
óraszámot is, és ezt elvileg az intézmény nem lépheti túl. A megyei önkormányzat által kért
módosítás arra vonatkozott, hogy Dudar, Bakonyszentkirály és Zirc maradjon meg. E
javaslatot területi alapon tette, s nem foglalkozott azzal, hogy mely telephely hány tanulóval
működik. Egy alaposabb vizsgálat viszont azt mutatta ki, hogy Bakonyszentkirály után
Csetényben vannak a legtöbben. Ráadásul Csetény egy olyan területen helyezkedik el, amit ha
Zirc nem ér el, akkor el fog érni egy másik kistérség. Számtalan tárgyalás után arra a
kompromisszumra jutottak, hogy Csetény maradjon meg teljes működésével. Az utolsó előtti
tárgyaláson Bakonynána úgy maradt meg a rendszerben, hogy megmarad a telephely, s
polgármester úr garanciát vállalt arra, miszerint a csoportos foglalkozásra Cseténybe átviszi a
gyerekeket. Akkor még úgy tudta, hogy Dudar ily módon megszűnik, most azonban más
álláspontra helyezkedett. Azért javasolta, hogy Dudaron maradjon meg a telephely, mert az
egyéni foglalkozások szempontjából - ha már úgy is el kell menni Bakonynánára és
Cseténybe - teljesen mindegy, hogy egy adott tanár megáll-e Dudaron vagy sem. Viszont a
csoportszervezés szempontjából nem lenne jó, ha szolfézst is kellene oktatniuk. Ezért
indítványozta, hogy a dudari telephelyről a szolfézs oktatást az alapító okiratból töröljék.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester az elhangzottak alapján megpróbálta az előterjesztés határozati
javaslatát módosítani, mely szerint „…. az alapfokú művészetoktatási telephelyei közül a
nagyesztergári, olaszfalui megszüntetésre kerüljenek, valamint a dudari és bakonynánai
telephelyeken csak hangszeres oktatás történjen, vagy szolfézs oktatás ne történjen”. Kérdezi,
melyik szakmailag a pontosabb meghatározás?
Tárkányi Tibor igazgató válasza szerint a szolfézs oktatás, mivel az alapító okiratból azt kell
törölni.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal (Kovárczi Attila képviselő
nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
57/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átszervezésre kerüljön
a 2010/2011. tanévtől úgy, hogy az alapfokú művészetoktatási telephelyei közül a
nagyesztergári, olaszfalui megszüntetésre kerüljenek, valamint a dudari és bakonynánai
telephelyeken szolfézs oktatás ne történjen.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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1./ Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004.(V.24.)
rendelet módosítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
Dr. Árpásy Tamás jegyző utal az oktatási bizottság egy később tárgyalandó napirendi ponthoz
kapcsolódó módosító javaslatára, amely az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Szervezeti és Működési Szabályzatban leírt hatásköreire vonatkozik. A hivatkozott SZMSZ
rendelkezés kimondja, miszerint az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság dönt a
tevékenységi körébe tartozó intézmények munkatervének, szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyásáról. Elmondja, a Stúdió KB beszámolója kapcsán szintén
felvetődött az a kérdés, hogy a munkaterv vonatkozásában ki gyakorolhatja a jóváhagyás
jogát. A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint az oktatási bizottság, viszont a közoktatási
törvény egyik paragrafusa kimondja, hogy döntési jogosultsággal bír a nevelő testület a
nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése vonatkozásában. Ezért javasolja
az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet kiegészítését egy új 2. § beiktatásával, így a többi
paragrafus számozása értelemszerűen módosulna.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 64. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„d) törvény eltérő rendelkezése hiányában a tevékenységi körébe tartozó intézmények
munkatervének, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról.”
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Oktatási,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság javasolja a
rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a jegyző által ismertetett
kiegészítést - 10 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:
6/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet
a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
21/2004.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság
javasolja a rendelet megalkotását.
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
módosított rendelet-tervezet elfogadását.
Koósné Stohl Ilona intézményvezető röviden elmondja, hogy a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díja azért változik érvről évre, mert a központi költségvetésben a
normatív támogatás szintén változik. Ebben az évben némely feladatnál csökkent az
intézményi térítési díj, s ezzel együtt csökkenhet a személyi térítési díj is. Ez abból
következik, hogy a fajlagos költségek csökkentek, mivel számos olyan szociális feladatuk
volt, ahol nőtt az ellátottak száma. Miután a szociális szolgáltató központ fenntartója a
többcélú kistérségi társulás, így az önköltséget, illetve az intézményi térítési díjat ő határozza
meg, de az önkormányzatoknak rendeletben kell szabályozni e díjakat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
7/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának
szabályairól

3./ Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
rendelet megalkotását.
Dr. Árpásy Tamás jegyző röviden vázolja az előterjesztéshez készített módosító javaslatát.
Kérdés nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester szerint valóban ellentmondás van a módosító javaslat és a rendeleti
formában meghatározott módosítás között, mivel az eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt
vissza kell vonni, ha a jogosultak legalább 60 %-a írásban kezdeményezi. Ugyanakkor az
előterjesztés felvezetőjében úgy szerepel, hogy az engedély megadásához hozzájárulók 60 %ának írásos kezdeményezése is elég. Ahhoz, hogy a hozzájárulás megadásra kerüljön,
többségi akarat kell, ami értelmezése szerint 50 % + 1 fő. Tehát, elég 51 % ahhoz, hogy
valaki éjszaka is nyitva tartson.
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Azonban, hogy visszavonásra kerüljön 60 %-nak kell a szándéka. Véleménye szerint
következetesebbek lennének akkor, ha ugyanúgy a többségi akaratot fogalmaznák meg a
visszavonásnál is, és nem állítanának magasabb mértékű lakossági igényt.
Sümegi Attila aljegyző röviden ismerteti az előterjesztést.
Hozzászólás
Dr. Varga Tibor képviselő véleménye, hogy az előterjesztés mindenképpen hiányt pótol. Utal
az előterjesztés bevezetőjére, amely leírja, hogy a jelenlegi jogszabályi háttérrel nagyon nehéz
érdemben elbírálni panaszokat. Úgy gondolja, a két jegyző által kezdeményezett
rendeletalkotás valahol az „élni és élni hagyni” szellemében született. Tehát, élni hagyni a
vállalkozót, de élni hagyni a polgárt is, aki a vendéglátó egység közelében lakik. Nem hiszi,
hogy ez minden problémát meg fog oldani, s idővel talán finomításra is szorul a tapasztalatok
alapján.
Kasper Ágota képviselő üdvözli ezt a rendelkezést, mint pár évvel ezelőtti hasonló
meghurcoltatásnak kitett utca lakója.
Ottó Péter polgármester jegyző úr módosító indítványával kapcsolatban úgy fogalmazott,
hogy a 4. §-ban meghatározottak szerint többségi akarat legyen. Ezt el tudja fogadni, ha úgy
pontosítják az 5. § a) pontját, miszerint a 4. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott jogosultak
közül a hozzájárulásukat megadók legalább 60 %-ának írásbeli kezdeményezése esetén.
Dr. Varga Tibor képviselő szerint ez így nem jó, mert az érintettek köre lehet nagyobb, és
nem biztos, hogy azok fognak tiltakozni, akik hozzájárultak sima 50 % + 1 fővel.
Hangsúlyozza, az érintettek körének a többségi véleménye kell, hogy megfogalmazásra
kerüljön, s nem a hozzájárulóké. Példaként említ egy társasházat, ahol 10 lakástulajdonos van,
s abból 6 hozzájárult, 4 nem. Amikor visszavonják, akkor az a négy fog tiltakozni, aki nem
járult hozzá, s még kettő abból, aki eredetileg hozzájárult. Tehát, a jogszabály által érintettek
körére kell megfogalmazni.
Sümegi Attila aljegyző a javaslattal, valamint a jegyző módosító indítványával egyetért, azt
elfogadja.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosításokat - 10 igen
szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:
8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról
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4./ Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve
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 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
58/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi
közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: folyamatos

5./ Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének
megállapításaira
Előadó: Ottó Péter polgármester
dr. Árpásy Tamás jegyző
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Dr. Árpásy Tamás jegyző rövid tájékoztatást ad az előterjesztésről.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, hol tekinthető meg az ÁSZ jelentés?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy Zirc város honlapján.
Hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
59/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzési jelentéséhez összeállított intézkedési tervet a jelen
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézkedési tervet az Állami
Számvevőszék Veszprém Megyei Ellenőrzési Irodájához juttassa el.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2010. április 28.

6./ A 2010/2011-es tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly
Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában
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 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
60/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola bázisintézményében a 2010-2011. tanévben három első osztályos
tanulócsoport indítását engedélyezi.
2./ A képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2010-2011. tanévben az első osztályos tanulók
részére a bázisintézményben két napközis csoport szerveződjön.
3./ A képviselő-testület utasítja a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Lingl Zoltán igazgató
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2010. augusztus 31.
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7./ Beszámoló a Stúdió KB. 2009. évi működési tevékenységéről
Előadó: Benczikné Tóth Magdolna mb. intézményvezető
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő köszönetét fejezi ki a Stúdió KB. munkatársainak, mert korrekt és
lelkiismeretes módon tudósítanak miden városi eseményről.
Ottó Péter polgármester utal a beszámoló „Technikai eszközök” fejezetére, mely szerint a
tavalyi évben megmaradó több mint 600.000,- Ft-ból szerettek volna egy második digitális
kamerát is vásárolni, melynek segítségével a gyakran egy időben zajló fontos zirci események
maradéktalanul rögzíthetővé válhattak volna, de ismételten a nehéz gazdasági helyzetre való
tekintettel a fenntartó Zirc Városi Önkormányzat nem tudta biztosítani ezen összeg
eszközfejlesztésre fordítandó felhasználását. Ezt el tudja fogadni, de hozzá kell tenni, ennek
elsődleges oka az volt, hogy minden intézmény költségvetésből gazdálkodik, s ha a
költségvetési bevételeit valaki nem tudja a tervezett szinten hozni, akkor kiadási oldalon is
legalább olyan mértékű kiadáscsökkentéssel kell számolni. Az intézmény ezért nem tudta a
pénzmaradványát erre a célra fordítani.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal (Kovárczi Attila képviselő
nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
61/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stúdió KB 2009. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

8./ Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Ciszterci Apátság között közcélú munkavállalók
foglalkoztatásáról szóló megállapodás megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
62/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködik a Zirci Ciszterci Apátsággal
úgy, hogy a Zirci Ciszterci Apátság közcélú munkavállalók iránti igényének biztosításáról
- az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban szabályozottak szerint – lehetőség
szerint gondoskodik.
2./ Felhatalmazza a polgármestert jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodás
aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: folyamatos
2./ pont esetében: 2010. április 9.

9./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatokat hoz:
63/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodásának az előterjesztésben leírt technikai módosításaira vonatkozó javaslatait a
jelen előterjesztés 1. számú mellékletében leírtak szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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64/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodása 4. számú mellékletének Csesznek Községi Önkormányzatnak a Zirc Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és
adósságkezelés feladatellátásból való kiválásáról szóló módosítását a jelen előterjesztés 1.
számú mellékletében leírtak szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

65/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodása 4. számú mellékletének Csetény Községi Önkormányzatnak a Zirc Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak
nappali ellátása és fogyatékos személyek nappali ellátása feladatellátásból való kiválásáról
szóló módosítását a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében leírtak szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
66/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodása 4. számú mellékletének Szápár Községi Önkormányzatnak a Zirc Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
feladatellátásból való kiválásáról szóló módosítását a jelen előterjesztés 1. számú
mellékletében leírtak szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatokat hoz:
67/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodása 4. számú mellékletének Szápár Községi Önkormányzatnak a Zirc Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ által ellátott időskorúak nappali ellátása feladatellátáshoz
történő csatlakozásáról szóló módosítását a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében leírtak
szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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68/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodása 4. számú mellékletének Nagyesztergár Községi Önkormányzatnak a Zirc
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által ellátott időskorúak nappali ellátása
feladatellátáshoz történő csatlakozásáról szóló módosítását a jelen előterjesztés 1. számú
mellékletében leírtak szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
69/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodása 4. számú mellékletének Olaszfalu Községi Önkormányzatnak a Zirc Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ által ellátott időskorúak nappali ellátása feladatellátáshoz
történő csatlakozásáról szóló módosítását a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében leírtak
szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
70/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodása 4. számú mellékletének Lókút Községi Önkormányzatnak a Zirc Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ által ellátott pszichiátriai betegek nappali ellátása, a
fogyatékosok nappali ellátása, valamint az időskorúak nappali ellátása feladatellátáshoz
történő csatlakozásáról szóló módosítását a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében leírtak
szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
71/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodása 4. számú mellékletének Pénzesgyőr Községi Önkormányzatnak a Zirc
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által ellátott időskorúak nappali ellátása
feladatellátáshoz történő csatlakozásáról szóló módosítását a jelen előterjesztés 1. számú
mellékletében leírtak szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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10./ Hazai pályázatok - TEKI, TEUT - Támogatási Szerződés módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal (Kovárczi Attila képviselő
nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
72/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács 87/2009.(VIII.28.) számú határozatával megítélt 12.523.883,- Ft-os pályázati
támogatás támogatási szerződésének módosításáról szóló 34/2010.(II.22.) Kt. számú
határozatát (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint módosítja:
a/ Az alaphatározat 2./ pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„2./ Zirc Városi Önkormányzat az 1./ pontban említett fejlesztést, a Támogatási Szerződés
szerinti műszaki tartalommal – a közbeszerzés eredményeképp megkötött vállalkozási
szerződésnek megfelelően – alacsonyabb összeggel megvalósítja az alábbi forrás
összetétellel:
A fejlesztés módosított támogatott költsége
11.724.728,- Ft
Módosított pályázati támogatás
8.793.546,- Ft
A saját forrásként 2010. évben rendelkezésre áll
2.931.182,- Ft
A saját forrást az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésében a
Pályázati Tartalék Alap terhére biztosítja.”
b/ Az alaphatározat határideje 2010. március 01-jéről 2010. március 31-re módosul.
Az alaphatározat egyebekben változatlan marad.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal (Kovárczi Attila képviselő
nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
73/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács 87/2009.(VIII.28.) számú határozatával megítélt 5.162.947,- Ft Támogatási Szerződés
szerinti pályázati támogatás támogatási szerződésének módosításáról szóló 35/2010.(II.22.)
Kt. számú határozatát (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint módosítja:
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a/ Az alaphatározat 2./ pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„2./ Zirc Városi Önkormányzat az 1./ pontban említett fejlesztést a Támogatási Szerződés
szerinti műszaki tartalommal - közbeszerzés eredményeképp megkötött vállalkozási
szerződésnek megfelelően – alacsonyabb összeggel megvalósítja az alábbi forrás
összetétellel:
A fejlesztés módosított elszámolható költsége
7.453.959,- Ft
Módosított pályázati támogatás
3.726.980,- Ft
A saját forrásként 2010. évben rendelkezésre áll
3.726.980,- Ft
A saját forrást az Önkormányzat Képviselő-testülete további 353.378.- Ft + ÁFA nem
elszámolható költség vállalásával kiegészíti, 2010. évi költségvetésében a Pályázati
Tartalék Alap terhére biztosítja.”
b/ Az alaphatározat határideje 2010. március 01-jéről 2010. március 31-re módosul.
Az alaphatározat egyebekben változatlan marad.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

12./ Járóbeteg szakellátás fejlesztés eszközbeszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás indítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kovárczi Attila képviselő távozik az ülésteremből.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
74/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Önkormányzat és Polgármesteri
Hivatal 2010. évi közbeszerzési tervével összhangban, a 173/2009.(VII.30.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1.
fejezet 1.5.2. pontja alapján elrendeli a TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 azonosító számú projekt
eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás indítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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14./ A 2010. évi „ZIRC VÁROSÉRT” szakmai kitüntetések adományozására szóló
javaslattételi felhívás közzétételéről szóló döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság javasolja
a határozati javaslat elfogadását.
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását. A bizottság javasolja felkérni Dr. Árpásy Tamás jegyzőt, hogy
2010. június 30-ig pontosítsa a „Zirc Városért” szakmai kitüntetésekről szóló
– hangsúlyozzák ki az előző évi teljesítmények elismerésének díjazását -, és a Zirc Város
Díszpolgára cím, Pro Urbe Emlékérem – tartós, huzamos munkáért jár -, valamint Zirc Város
Elismerő Oklevele alapításáról és adományozásának rendjéről szóló – szintén az előző év
munkáját értékelő – rendeletet.
Kovárczi Attila képviselő megérkezik az ülésterembe.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester az ügyrendi bizottság javaslatát elfogadja, mely szerint készüljön
június 30-ig egy rendelet-pontosítás a bizottság által meghatározottak figyelembevételével.
Ugyanakkor a „Zirc Városért” szakmai kitüntetések esetében nem hangsúlyozná, hogy az
előző évi teljesítmények elismerését díjazzák, mert nincs olyan elismerési lehetőségük,
amellyel egy életpályát el tudnak ismerni. A Zirc Város Díszpolgára cím, Pro Urbe
Emlékérem adományozása gyakorlatilag éves szinten jelent három kitüntetési lehetőséget. A
szakmai kitüntetések esetében évente van meg annak a lehetősége, hogy három kiemelt
szakterületen akár több munkatársat elismerjenek. Azzal egyetért, hogy a „Zirc Város
Elismerő Oklevele” adományozásával az éves tevékenységet ismerjék el, de a szakmai
kitüntetéseknél mindenképpen figyelembe venné a hosszabb teljesítési időszakot.
Indítványozza, hogy a képviselő-testület fogadjon el egy kiegészítő határozati javaslatot, mely
szerint a rendeletek könnyebb értelmezhetősége érdekében június 30-ig készüljön a jegyző
előterjesztésében egy pontosítás, amely meghatározza az egyes kitüntetésekkel kapcsolatban a
kitüntetésre javasolhatók körét.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
75/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közzé teszi a „ZIRC VÁROSÉRT”
szakmai kitüntetések 2010. évi adományozására szóló javaslattételi felhívását.
2./ A képviselő-testület felkéri a szakbizottságokat, hogy 2010. május 27-ig véleményezzék a
kitüntetési javaslatokat.
3./ A képviselő-testület 2010. májusi ülésén dönt a városi kitüntetések odaítéléséről.
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4./ A képviselő-testület a kitüntetési rendszer lebonyolítására felkéri Zirc Város Jegyzőjét.
Felelős: 1./ - 3./ pontban: Ottó Péter polgármester
4./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidők: 1./ pontban: 2010. március 31.
2./ pontban: 2010. május 28.
3./ pontban: 2010. május 31.
4./ pontban: 2010. június 30.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
76/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Árpásy Tamás jegyzőt, hogy 2010.
június 30-ig készítsen előterjesztést – az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága által javasolt szempontok alapján - a város közszolgálatában álló
szakmák és hivatások alkalmazottainak kitüntetéséről, és a Zirc Város Díszpolgára cím, Pro
Urbe Emlékérem, valamint Zirc Város Elismerő Oklevele alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló rendeletek pontosításáról, amely meghatározza az egyes kitüntetésekkel
kapcsolatban a kitüntetésre javasolhatók körét.
Felelős: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 2010. június 30.

15./ Egyéb ügyek
a/ 43/2010. (II.22.) Kt. számú határozat - A felhagyott kommunális hulladéklerakó
kötelező monitoring vizsgálatainak végzése - módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kovárczi Attila képviselő úgy gondolja, ha a szerződő partner kezdeményezését az
önkormányzat elfogadja, s úgy módosítja a szerződést, akkor három hibát követ el. Egyrészt
az önkormányzat ezt a pályázatot olyan feltételekkel írta ki, amit elfogadtak. Másrészt úgy
véli, a pénzügyi, gazdasági helyzet nemcsak az egyik partnert, hanem a másikat is sújtja.
Ugyanakkor az önkormányzatnak garanciát kell kapnia, s az egyetlen a pénz, ami
Magyarországon még működik arra, hogy a feladatot teljesítse. Ezért véleménye szerint
ragaszkodjanak az eredeti szerződés-tervezethez, mert úgysem tartja be az önkormányzat,
amit ígér.
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Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy a pályázati kiírásban ezek a feltételek nem
szerepeltek. A korábbi szerződés tanulságai alapján – a jegyző javaslatára – a képviselőtestület fogadta el ezeket a feltételeket, melyek közül valóban van olyan, amelyik a szerződés
összegéhez képest túl komoly. Tehát, nincs arányban a szerződés összegével az 50.000,- Ft-os
kötbér kérdésköre.
Sümegi Attila aljegyző a garanciával kapcsolatban hozzáteszi, hogy az 50.000,- Ft-os kötbér
az összteljesítéshez képest aránytalan volt. Gyakorlatilag a javaslat arról szól, hogy kerüljön
csökkentésre napi 10.000,- Ft-ra. Kiemeli, hogy a garanciális feltételek ugyanúgy fennállnak.
A vállalkozó továbbra is vállalja, ha a késedelemből bármiféle anyagi hátránya keletkezne az
önkormányzatnak, azt természetesen átvállalja.
Vörös Kálmán képviselő távozik az ülésteremből.
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, a kötbér helyett lehet-e olyan kikötést tenni, hogy késedelmes
teljesítés esetén a megbízottnak fizetendő megbízási díj naponta 2,5 százalékkal csökkenjen?
Ottó Péter polgármester válasza szerint a kötbér érvényesítése és érvényesíthetősége általában
a végszámlából szokott megtörténni.
Sümegi Attila aljegyző jelzi, hogy ugyancsak garanciális feltétel a jelentés elkészítésére
vonatkozó díj 20 %-ának visszatartása. Amennyiben határidőre nem teljesít, akkor addig a 20
% rész nem kerül kifizetésre az összegből.
Dr. Varga Tibor képviselő szerint, ha megint új feltételt támasztanak, akkor abból az
következik, hogy a következő testületi ülésre visszakerül.
Sümegi Attila aljegyző megjegyzi, hogy nem lenne célszerű, mert az I. negyedéves jelentési
határidő lejár.
Kovárczi Attila képviselő véleménye szerint a pályázati kiírás feltételeit már elfogadta a
vállalkozó, ami ellen most kifogást emelt.
Dr. Varga Tibor képviselő közbeveti, hogy konkrét megbízási szerződés-tervezet nem került a
képviselő-testület elé.
Kovárczi Attila képviselő szerint hibázott a képviselő-testület. Már korábban is kérte,
miszerint egy kiírt pályázathoz csatolják a szerződés-tervezetet, de mindig elutasították azzal,
hogy majd megegyeznek a vállalkozóval. Ezért mondta azt, hogy már megint az
önkormányzat kerül hátrányos helyzetbe. Úgy véli, teljesen mindegy, hogy milyen feltételeket
szabnak, azt úgysem tartja be az önkormányzat. Emlékeztet arra, hogy e vállalkozóval egy
évvel ezelőtt már „megjárták a hadak útját”.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy képviselőtársa nem volt jelen azon az ülésen, így nem
rendelkezik azokkal az információkkal, melyek akkor a képviselő-testület döntését alapvetően
meghatározták.
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Nehéz döntés volt, s a képviselő-testület közel fele hajlott arra, hogy a jóval drágább
vállalkozót bízzák meg a munkával, és ne azt, akivel eddig együtt dolgoztak éppen a
képviselőtársa által jelzett okok miatt. Ugyanakkor szakmailag különösebb kifogás nem
merült fel a vállalkozóval szemben, mert úgy gondolták, a szerződésbe tudnak olyan
feltételeket szabni, amelyek kellő garanciát jelentenek. Viszont a testületi ülésen nem volt az
idő alkalmas arra, hogy mindenféle szempontból végiggondolt feltétel-rendszer kerüljön
megalkotásra. Úgy véli, ebből adódik az, hogy vissza kellett hozni ezt az előterjesztést.
Ugyanis lehet, hogy a vállalkozó helyében ő sem fogadná el ezeket a feltételeket, mivel a
szerződéses összeg jelentős része nem a saját munkája ellenértéke.
Nem szeretné félrevinni a történetet, de úgy gondolja, mindennek megvan a maga tanulsága, s
valószínűleg szerencsésebb, ha az önkormányzat eleve úgy ír ki pályázatot, hogy a saját
szerződés-tervezetét is csatolja. Véleménye szerint a jövőben erre kell törekedni, főleg
azokban az esetekben, amikor már tanulsága volt a dolognak.
Kovárczi Attila képviselő név szerinti szavazást kér az előterjesztés határozati javaslatát
illetően.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2
tartózkodással támogatja a név szerinti szavazást.
Vörös Kálmán képviselő megérkezik az ülésterembe.

Baranyai József igen, Dr. Czuppon Károly igen, Gartner József igen, Holl András igen,
Kasper Ágota nem, Kovárczi Attila nem, Lingl Zoltán tartózkodik, Ottó Péter igen, Dr. Varga
Tibor igen, Vörös Kálmán igen

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatot hoz:
77/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci felhagyott kommunális hulladéklerakó
környezetvédelmi hatóság által előírt 2009. évi jelentések, valamint a 2010. évi monitoring
tevékenység végzéséről szóló 43/2010.(II.22.) Kt. számú határozatát (továbbiakban:
alaphatározat) az alábbiak szerint módosítja:
a/ Az alaphatározat 2./ pont első francia bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
„a jelentés elkészítésére vonatkozó díj 80 %-a kifizetésének feltétele a jelentés igazolt
leadása az illetékes hatósághoz, a fennmaradó 20 % kifizetése az illetékes hatóság általi
elfogadás után esedékes”
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b/ Az alaphatározat 2./ pont harmadik francia bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A Megbízottnak felróható okból bekövetkezett késedelmes teljesítés esetén a Megbízottnak
napi 10.000,- Ft kötbért kell fizetnie.”
Az alaphatározat egyebekben változatlan marad.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
A fentieket hitelesítem:
Dr. Árpásy Tamás
jegyző

b/ Pohlheim-Zirc testvérvárosi találkozó pénzügyi feltételei
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a találkozó megrendezésére a költségvetési tartalék
terhére 400.000,- Ft összeget biztosítsanak.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kovárczi Attila képviselő megszavazza a 400.000,- Ft-os összeget, de kéri a testvérvárosi
kapcsolatokról szóló rendeletek áttekintését az újonnan felmerült testvérvárosok körére
vonatkozóan, nehogy valaki pénzügyileg kifogásolja a mostani döntésüket.
Ottó Péter polgármester elfogadja az ügyrendi bizottság javaslatát.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
78/2010.(III.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi Pohlheim-Zirc testvérvárosi
találkozó megrendezésére a költségvetési tartalék terhére 400.000,- forint összeget biztosít,
amennyiben a rendezvény az EU pályázaton nem kap támogatást. A program terjedelmi
kereteit úgy kell meghatározni, hogy azok az önkormányzati és egyéb forrásokból származó
együttes összeget ne lépjék túl.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2010. július 16.
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16./ Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2009. évi munkájáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Egészségügyi,
Szociális és Sportbizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a Középdunántúli Regionális Mentőszervezet 2009. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.

17./ Zirc Önkormányzati kötvény
Előadó: Ottó Péter polgármester
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Egészségügyi,
Szociális és Sportbizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
(Kovárczi Attila képviselő nem vett részt a szavazásban) a Zirc Önkormányzati kötvényről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
18./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja. 2010. I. félévi pályázati döntésről
tájékoztató
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 tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc
város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2010. I. félévi pályázati döntéséről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
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19./ Tájékoztató a Zirc város költségvetésében szereplő önkormányzati civil pályázati alap
2009. évi támogatásairól
Előadó: Dr. Varga Tibor, az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága elnöke
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc
város költségvetésében szereplő önkormányzati civil pályázati alap 2009. évi támogatásairól
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

20./ Idegen nyelvek tanításának bővíthetősége a Benedek Elek Napköziotthonos Óvodában és
Bölcsődében
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az idegen
nyelvek tanításának bővíthetőségéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

21./ 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 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az
átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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Ottó Péter polgármester az ülést 18 óra 40 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

