22 / 2010. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. november 2-án 17,10 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Vörös Kálmán alpolgármester,
Baranyai József, Beke Gyuláné, Horváth Ivett, Dr. Horváth Sándor, Kasper Ágota,
Lingl Zoltán, Dr. Varga Tibor (9 fő)

- meghívottak:

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Várszegi Bernadett osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Encz Ilona ifjúsági, civil. Oktatási és művelődési referens,
Findeisz János díszpolgár,
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár,
Hédl József ZNNÖ elnöke,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Kovárcziné Sárfi Andrea GAESZ mb. vezetője,
Schreindorfer Károly ügyvezető,
Detre Balázs zirci lakos,
Hellebrandt Ferenc zirci lakos,
Wittmann Endre zirci lakos,
Nagyné Fáró Katalin zirci lakos,
Németh Gábor zirci lakos,
Igmándy György zirci lakos,
Pék László zirci lakos.

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
9 tagja közül jelen van 9 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd indítványozza, hogy
az 1./, 15./, 16/a, 16/b és 16/c napirendi pontok mellett szintén zárt ülésen tárgyalják meg a
14./ napirendi pontot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai ülésen
„Egyéb ügyek” keretében tárgyalja meg a ”Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és
-kezelési Önkormányzati Társulás Ellenőrző Bizottságába tag delegálás” című előterjesztést.
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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 ”Bakonykarszt Zrt. Igazgatóságába igazgatósági tag
jelölés” című előterjesztést.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai ülésen
„Egyéb ügyek” keretében tárgyalja meg „A Zirci Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumának
változása, alapító okiratának módosítás” című előterjesztést.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
támogatja, hogy a 14./ - KEOP-7.2.4.0./B/10-2010-0006 azonosító számú (felhagyott
hulladéklerakó) pályázat projektfejlesztési szakasz kommunikációs feladatok ellátását végző
vállalkozás kiválasztása – napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy az „Egyéb ügyek” keretében
tárgyalandó napirendi pontokat a „Személyi ügyek” keretében tárgyalandó napirendi pontot
követően vitassák meg, míg a többi zárt ülési napirendi pont a nyílt ülés után kerüljön
megtárgyalásra.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
227/2010.(XI.2.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
2./ Az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
3./ Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 8/2010.(III.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
4./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
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5./ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
6./ Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
7./ Városi főépítészi pályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének megszüntetése
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
10./ Bankszámla-hitelkeret szerződés
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti
Együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ A polgármester és az alpolgármester költségátalányának megállapítása
Előadó: Dr. Varga Tibor, az Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke
13./ A helyi építés rendjét szabályozó helyi építési szabályzat módosítását megalapozó
koncepció
Előadó: Ottó Péter polgármester
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
17./ Zirc Önkormányzati kötvény
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2009/2010-es
gondozási-nevelési évről
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Zárt ülés keretében:
I. Személyi ügyek
1./ A képviselő-testület állandó bizottságai nem képviselő tagjainak megválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ KEOP-7.2.4.0./B/10-2010-0006 azonosító számú – felhagyott hulladéklerakó - pályázat
projektfejlesztési szakasz kommunikációs feladatok ellátását végző vállalkozás
kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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15./ Önkormányzati lakásokra kiírt pályázatok elbírálása
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Egyéb ügyek
a/ Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati Társulás
Ellenőrző Bizottságába tag delegálás
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Bakonykarszt Zrt. Igazgatóságába igazgatósági tag jelölés
Előadó: Ottó Péter polgármester
c/ A Zirci Közbiztonsági Alapítvány kuratóriumának változása, alapító okiratának
módosítás
Előadó: Ottó Péter polgármester
NAPIREND ELŐTT:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag 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 legfontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés 1./, 16/a-b-c napirendi pontjainak
tárgyalására.
2./ Az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Ügyrendi és Civil
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
17/2010.(XI.3.) önkormányzati rendelet
az egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról

3./ Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 8/2010.(III.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Ügyrendi és Civil
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
rendeletet alkot:
18/2010.(XI.3.) önkormányzati rendelet
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló
8/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

4./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Ügyrendi és Civil
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés
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Kasper Ágota képviselő kérdezi, amennyiben az Emberi Erőforrás Bizottság felelős az
egészségügyi célvagyon vonatkozásában, akkor az oktatási, közművelődési, illetve a
közgyűjteményi célokat szolgáló célvagyonra nem lehetne-e beemelni ugyanezt a hatáskört a
bizottság tekintetében?
Dr. Árpásy Tamás jegyző válasza, hogy ennek tükrében áttekintené az összes többi feladat- és
hatáskört, amit az összevont bizottság hatásköreiként kell a bizottságnak gyakorolnia. Ezt
most nem javasolná, de a következő rendelet-módosításkor az észrevételt figyelembe veszi.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
19/2010.(XI.3.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
6/1994.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

5./ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Ügyrendi és Civil
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
20/2010.(XI.3.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

6./ Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
239/2010.(XI.2.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat jelen
előterjesztés mellékletét képező 2011. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a tervezett ellenőrzések végrehajtására, illetve a
végrehajtáshoz szükséges megbízólevelek kiadására.
Felelős: dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos, illetve 2011. december 31.

7./ Városi főépítészi pályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
240/2010.(XI.2.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet - a Magyar
Építészkamara hivatalos honlapján és a Veszprém Megyei Naplóban történő meghirdetéssel önkormányzati, települési főépítészi feladatok megbízásos jogviszonyban történő ellátására.
Pályázati feltételek:
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti
- legalább ötéves szakmai gyakorlat
- építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal
egyenértékű szakképzettség, vagy
- településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy
azzal egyenértékű szakképzettség
- főépítészi vizsga
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Pályázathoz mellékelni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot
- iskolai végzettségről szóló okirat másolatát
- szakmai gyakorlatok igazolását
- főépítészi vizsga meglétének/ vagy mentesség igazolása
- a feladat ellátására vonatkozó árajánlatot
Feladata:
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § szerint
A városi főépítészi megbízás: 2011. január 1-jétől 2014. december 31-ig szól
Pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 30.
Pályázatokat Zirc Város Polgármestere, 8420 Zirc, Március 15. tér 1. címre kell benyújtani.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

8./ Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének megszüntetése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Ügyrendi és Civil
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő jelzi, hogy bizottsági ülésen a GAESZ megszűntetése ellen szavazott,
amire a saját tapasztalata vezette, mivel ők az intézményükkel bennélnek a kincstári
rendszerben, és meglehetősen nehézkesnek találják. Nem tudja, hogy városi szinten kevesebb
intézménnyel ez hogyan fog működni, de náluk nagyon sokszor probléma van az utalásokkal,
pénzügyi teljesítésekkel, amire korábban nem volt példa. Számára nem tűnik olcsóbb
megoldásnak a közalkalmazottak köztisztviselővé történő kinevezése.
Ottó Péter polgármester szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat és Zirc Városi
Önkormányzat intézményrendszere több szempontból nem összehasonlítható egymással. A
megyei önkormányzat által fenntartott intézmények nagyrészt önálló pénzügyi ügyviteli
munkatársakkal rendelkeztek, ami gyakorlatilag megszűnt és Veszprémben egy központi
helyen történt mindezek ellátása. A zirci intézmény esetében a gazdasági ellátó szervezet,
mint intézmény integrálódik a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályába. Tehát, itt Zircen
olyan jellegű változás történik, ami elsősorban formai és nem tartalmi változást jelent. Az
intézményekkel nagyrészt ugyanazok a munkatársak foglalkoznak majd, és a hivatal osztályán
belül önálló csoportként látják el a feladataikat.
Utal az előterjesztésre, mely szerint vannak párhuzamosságok a rendszerben. Példaként említi
a pénztáros tevékenységét. Megjegyzi, hogy a gazdasági ellátó szervezet a kisóvoda
épületében található, ami rendkívül rossz állapotban van. Tervezik az óvodai csoportok
belátható időn belül történő átköltöztetését. Tehát, az elhelyezés kérdésköre is indokolja a
gazdasági szervezet átszervezését.
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Hozzáteszi, amikor első körben az intézményvezetővel beszéltek a kérdésről, akkor
elhelyezésről gondolkodtak, és akár intézményi formában maradhatott volna meg a gazdasági
ellátó szervezet. Azonban ezzel azokat a kérdéseket nem tudták volna kezelni, amellyel a
rendelkezésre álló emberi erőforrás hatékonyabb kihasználását tudták volna biztosítani.
A másik a megtakarítás kérdésköre volt, mivel vannak olyan végzettségek, amelyeknél a
közalkalmazotti illetménytábla jobb feltételeket biztosít, mint a köztisztviselői illetménytábla.
Bizottsági ülésen úgy fogalmazott, miszerint arra kell törekedni, hogy a munkavállalóknak
lehetőség szerint ne legyen hátrányuk a státuszuk változásából.
Lingl Zoltán képviselő említi, a pénzügyi bizottság ülésén hosszan beszéltek e napirendi
pontról, s végül az intézmények határozott ígéretet kaptak arra, hogy a jelenleg jól működő
rendszer továbbra is megmarad.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, az sem mindegy, hogy az intézmény Zircen van, és
Veszprémben látják el a feladatot, vagy térben és időben sokkal könnyebben elérhető és
megközelíthető helyen. Véleménye szerint ilyen szempontból sem szerencsés a két rendszert
egymással összehasonlítani.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
241/2010.(XI.2.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapfokú Oktatási Intézmények
Gazdasági Ellátó Szervezete (8420 Zirc, Alkotmány u. 1/C) megnevezésű költségvetési
szervet 2011. január 1. napjával jogutódlással, beolvadással megszünteti, egyidejűleg a
jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező megszüntető okiratot elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetés kapcsán szükséges intézkedések
megtételére.
2./ Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete jogutódja vagyoni jogok
és kötelezettségek tekintetében az alapító szerv, azaz Zirc Városi Önkormányzat.
Zirc Városi Önkormányzat 2011. január 1-jei leltár szerinti állapotnak megfelelő
összegben és tartalommal átveszi a megszűnő költségvetési szerv teljes vagyonát,
amelyekért teljes felelősséggel tartozik. A megszűnő intézmény valamennyi elismert,
vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett tartozását a költségvetési szerv
megszűnését követően Zirc Városi Önkormányzat köteles rendezni.
3./ A jogutódlással beolvadó költségvetési szerv megbízott vezetője 2010. november 2. napját
követően a szerv nevében kötelezettséget csak az önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló 2/2010.(II.22.) önkormányzati rendeletben az Alapfokú Oktatási
Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete részére jóváhagyott 2010. évi előirányzatai
terhére vállalhat, továbbá ezen időponttól többéves kihatással járó kötelezettséget nem
vállalhat.
4./ A képviselő-testület a megszűnő Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó
Szervezete feladatainak ellátására 2011. január 1. napjától Zirc Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalát jelöli ki, egyidejűleg 3 fővel megemeli Zirc Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának költségvetési létszámkeretét.
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5./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Zirc Városi Önkormányzat, és a Zirc
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatainak,
továbbá a változással érintett Intézmények Alapító Okiratának módosítását terjessze a
képviselő-testület elé.
6./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a megszüntető okirat közzétételéről, valamint
a megszüntető okiratnak az 5./ pontban leírt okiratokkal együtt az érintettek részére
történő megküldéséről gondoskodjon.
Felelős: 1., 2., 4. és 5./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
6./ pont esetében: dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal és folyamatos
2./ pont esetében: 2011. január 01-jétől folyamatos
3./ pont esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2011. január 01.
5./ pont esetében: 2010. november 29.
6./ pont esetében: 2010. december 07.

9./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a társulási megállapodás módosításának
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
242/2010.(XI.2.) 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 mellékletében leírtak szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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243/2010.(XI.2.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodása 2. számú melléklete a.) pontjának a Nagyesztergár Községi Önkormányzat
Zirc Kistérség Többcélú Társulása közszolgáltatási feladatai közül az alapfokú nevelésioktatási feladatellátáshoz való csatlakozásáról szóló módosítását a jelen előterjesztés
mellékletében leírtak szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
10./ Bankszámla-hitelkeret szerződés
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
244/2010.(XI.2.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat folyamatos
fizetőképességének biztosítása érdekében a számlavezető Zirci Takarékszövetkezettől 50
millió forintos bankszámlahitelt vesz fel.
A hitel fedezetéül felajánlott biztosítékok az alábbi hrsz-ú zirci ingatlanok:
1356
1404
1725
1793
1893/1
2358/7
2358/8
2358/9
2358/10
2358/13
2358/14
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bankszámla-hitelkeret szerződés
aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2010. december 3.
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11./ Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti
Együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Ügyrendi és Civil
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
245/2010.(XI.2.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci
Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás módosítását az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására
és az Együttműködési Megállapodás – esetleges, a Megállapodás tartalmát nem érintő
korrekciókkal történő – aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2010. november 30.
12./ A polgármester és az alpolgármester költségátalányának megállapítása
Előadó: Dr. Varga Tibor, az Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága
javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester bejelenti érintettségét, s nem kíván részt venni a szavazásban.
Vörös Kálmán alpolgármester ugyancsak bejelenti érintettségét, s nem kíván részt venni a
szavazásban.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Ottó Péter polgármester
nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
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246/2010.(XI.2.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ottó Péter polgármester költségátalányát
polgármesteri illetménye 20 %-ában határozza meg.
Felelős: dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: azonnal
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Vörös Kálmán
alpolgármester nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
247/2010.(XI.2.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vörös Kálmán alpolgármester költségátalányát
alpolgármesteri tiszteletdíja 10 %-ában határozza meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

13./ A helyi építés rendjét szabályozó helyi építési szabályzat módosítását megalapozó
koncepció
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága
javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatokat hoz:
248/2010.(XI.2.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építés rendjét meghatározó helyi
építési szabályzat módosítását megalapozó dokumentumot az alábbi tartalommal elfogadja:
A Zirc János-tanyai utca mentén lévő ingatlanok tekintetében az építési határvonalakat
egyedileg kell meghatározni.
A helyi építési szabályzat olyan irányban módosítandó, hogy a városközpont kivételével
lehetővé tegye az állattartást szolgáló építmények elhelyezését.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: folyamatos
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249/2010.(XI.2.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az LT-PLAN
Bt-vel (Tatabánya, Tátra u. 1/A) - mint tervezővel – a 248/2010.(XI.2.) Kt. számú határozattal
elfogadott településfejlesztési koncepción alapuló helyi építési szabályzat módosítását célzó
tervezői szerződés megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2010. november 12.

17./ Zirc Önkormányzati kötvény
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Ügyrendi és Civil
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc
önkormányzati kötvényről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
18./ A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2009/2010-es
gondozási-nevelési évről
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Emberi Erőforrás Bizottság, Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Kérdés
Dr. Árpásy Tamás jegyző az óvodavezetőtől kérdezi, egyetért-e azzal, ha a német nemzetiségi
önkormányzat elnöke azon kéréssel fordult hozzá, miszerint a nemzeti és etnikai kisebbség
jogairól szóló törvény 24/E. § (1) bekezdésére hivatkozva tájékoztatást kér az óvodai nevelés
keretein belül végzett német nemzetiségi oktatásról, s azt a 2010. november 29-i testületi
ülésre előterjeszti?
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető válasza, hogy igen.
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Ottó Péter polgármester érdeklődik, a november 29-i ülésen a képviselő-testületnek kell
ismételten e témával foglalkozni tájékoztató keretében, vagy lehetőség van arra, hogy a német
nemzetiségi önkormányzat elnöke megfogalmazza a tájékoztató iránti igényét az
intézményvezető felé, mely szerint a nemzetiségi önkormányzat előtt számoljon be
kimondottan a német nemzetiségi neveléssel kapcsolatos kérdéskörről?
Dr. Árpásy Tamás jegyző válasza, hogy mindkét önkormányzat irányába ezt a fajta javaslatot
a hivatkozott törvény alapján a kisebbségi önkormányzat elnöke megteheti.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
napköziotthonos óvoda és bölcsőde 2009/2010-es gondozási-nevelési évről szóló
tájékoztatóját tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 18 óra 15 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalásával folytatja az
ülést.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

