24 / 2010. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. november 29-én 19,25 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,
Kaszás Béla osztályvezető,
Várszegi Bernadett osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Encz Ilona ifjúsági, civil, oktatási és művelődési referens,
Findeisz János díszpolgár,
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár,
Hajba Zsolt őrsparancsnok,
Hédl József ZNNÖ elnöke,
Kovács Eszter Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottság tagja,
Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Kovárcziné Sárfi Andrea GAESZ mb. vezetője,
Schreindorfer Károly ügyvezető,
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. képviseletében,
Földesi Zoltán Bakony Volán Zrt. képviseletében,
Radács Attila Bakonykarszt Zrt. képviseletében,
Fazekas Csaba Bakonykarszt Zrt. képviseletében,
Renkó Péter Bakonykarszt Zrt. képviseletében,
Koós Máté Bakonykarszt Zrt. képviseletében,
Ringné Müller Anikó pályázó,
Lang Attila vállalkozó,
Simon Mihály társtulajdonos.

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 a
9./ - A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló
39/2001(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása - napirendi pontot ne tárgyalják a mai
ülésen.
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Javasolja, hogy a 2./, 3./, 19./, 20./, 21./, 22/e, 28./ és 29./ napirendi pontok mellett szintén zárt
ülésen tárgyalják meg a 16./, 22/c, 22/d, 22/f, 22/g, 22/h, 22/i, 22/j és a 22/k napirendi
pontokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy „Egyéb ügyek” keretében az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:
- Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 20. számú módosítása;
- Rákóczi téri fejlesztésekhez közbeszerzési eljárások indítása;
- Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc zongoravásárlási
igénye;
- Ajánlat a Zirc, Győri u. 14. szám alatti lakás megvételére;
- A 256/2010.(XI.2.) Kt. számú határozat módosítása;
- A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER „Műemlék épületek megóvása-felújítása
célterületre benyújtott pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló, „A Dubniczay-ház
épületegyüttes É-i szárny felújítása” projekthez szükséges döntések;
- KDOP-5.2.2/B/09-2009-0009 azonosító számú, Zirci Benedek Elek Napköziotthonos
Bölcsőde fejlesztése című pályázat kommunikációs feladatok ellátását végző vállalkozás
kiválasztása;
- A KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 azonosító számú, a Rákóczi tér rendezése és a téren
található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása
projekthez szükséges döntések;
- KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 azonosító számú, „A Rákóczi tér rendezése és a téren
található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása” című
pályázat kommunikációs feladatok ellátását végző vállalkozás kiválasztása;
- A KDOP-2.1.1/B-09-2010-0020 kódszámú, „Zirc, a Bakony fővárosa – Komplex,
látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és a város főterén”
önkormányzatunkra eső projektelemek megvalósításához szükséges döntések;
- Zirc város honlapjának (www.hirc.hu) megújítása.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy az alábbi napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalják meg:
- Közvilágítás kiépítése a János-tanyai utcában;
- Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc zongoravásárlási igénye
- Ajánlat a Zirc, Győri u. 14. szám alatti lakás megvételére;
- A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER „Műemlék épületek megóvása-felújítása
célterületre benyújtott pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló, „A Dubniczay-ház
épületegyüttes É-i szárny felújítása” projekthez szükséges döntések;
- KDOP-5.2.2/B/09-2009-0009 azonosító számú, Zirci Benedek Elek Napköziotthonos
Bölcsőde fejlesztése című pályázat kommunikációs feladatok ellátását végző vállalkozás
kiválasztása;
- A KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 azonosító számú, a Rákóczi tér rendezése és a téren
található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása
projekthez szükséges döntések;
- KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 azonosító számú, „A Rákóczi tér rendezése és a téren
található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása” című
pályázat kommunikációs feladatok ellátását végző vállalkozás kiválasztása;
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- A KDOP-2.1.1/B-09-2010-0020 kódszámú, „Zirc, a Bakony fővárosa – Komplex,
látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és a város főterén”
önkormányzatunkra eső projektelemek megvalósításához szükséges döntések;
- Zirc város honlapjának (www.hirc.hu) megújítása.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
258/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Személyi ügyek
1./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
Előadó: Dr. Varga Tibor Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
4./ A város közszolgálatában álló szakmák és hivatások alkalmazottainak kitüntetéséről szóló
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
5./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
6./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
7./ Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az
önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és
kezelésért fizetendő térítési díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
9./ A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai maximális csoportlétszám
túllépésének engedélyezése
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
10./ Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
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11./ Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszűntetése miatti
egyéb döntések meghozatala
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
12./ Állásfoglalás a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési
igényű tanulói Veszprém Megyei Önkormányzat általi támogatásának módjáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Veszprém Megyei Önkormányzat általi működtetésének
módjáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény nyílászáró cseréjéhez támogatás kérése
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés 2010. III. negyedévi üzemeltetési
támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Lang Attila és Sipos László településrendezési terv módosítás iránti kérelme
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
22./ Egyéb ügyek
a/ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 20. számú módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Rákóczi téri fejlesztésekhez közbeszerzési eljárások indítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
23./ Tájékoztató az elmúlt években felújított utak állapotáról, s a felújítással kapcsolatos
vállalkozási szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítéséről
Előadó: Ottó Péter polgármester
24./ Tájékoztató a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében folyó német
nevelésről
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
25./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
Beke Gyuláné bizottsági elnök
26./ Zirc közlekedésfejlesztési koncepciója
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
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27./

Tájékoztató a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0631
módosításáról
Előadó: Ottó Péter polgármester

azonosítószámú

pályázat

határidő

Zárt ülés keretében:
2./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc intézményvezetői
álláspályázatának elbírálása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
3./ Bölcsődei érdekképviseleti fórumba történő delegálás
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
16./ Közvilágítás kiépítése a János-tanyai utcában
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ Zirc, Damjanich u. 1. szám alatti 2 szobás lakásra kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ Zirc, Alkotmány u. 3/A. II/4. szám alatti lakás kiutalása
Előadó: Ottó Péter polgármester
21./ Zirc, Alkotmány u. 6. III/14. szám alatti bérlakás ügye
Előadó: Ottó Péter polgármester
22./ Egyéb ügyek
c/ Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc zongoravásárlási
igénye
Előadó: Ottó Péter polgármester
d/ Ajánlat a Zirc, Győri u. 14. szám alatti lakás megvételére
Előadó: Ottó Péter polgármester
e/ A 256/2010.(XI.2.) Kt. számú határozat módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
f/ A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER „Műemlék épületek megóvása-felújítása
célterületre benyújtott pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló, „A Dubniczayház épületegyüttes É-i szárny felújítása” projekthez szükséges döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
g/ KDOP-5.2.2/B/09-2009-0009 azonosító számú, Zirci Benedek Elek Napköziotthonos
Bölcsőde fejlesztése című pályázat kommunikációs feladatok ellátását végző
vállalkozás kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
h/ A KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 azonosító számú, a Rákóczi tér rendezése és a téren
található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása
projekthez szükséges döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
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i/ KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 azonosító számú, „A Rákóczi tér rendezése és a téren
található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása”
című pályázat kommunikációs feladatok ellátását végző vállalkozás kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
j/ A KDOP-2.1.1/B-09-2010-0020 kódszámú, „Zirc, a Bakony fővárosa – Komplex,
látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és a város
főterén” önkormányzatunkra eső projektelemek megvalósításához szükséges
döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
k/ Zirc város honlapjának (www.hirc.hu) megújítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
28./ Varga Zoltán elbirtoklási keresete
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
29./ Tájékoztató a Veszprém Megyei Bíróság előtti 1.G.40.150/2007. számú ügyről
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a 2./ napirendi pontot követően a meghívottakra
tekintettel a 7./ és 15./ napirendi pontokat tárgyalják meg, majd a többi zárt ülési napirendi
pontot a nyílt ülés után vitassák meg.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
NAPIREND ELŐTT:
Ottó Péter polgármester előtt Kovács Eszter, az Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága
megválasztott külsős tagja leteszi a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes
kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti esküt.

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.
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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:
1./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
Előadó: Dr. Varga Tibor Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke
Dr. Varga Tibor bizottsági elnök tájékoztatása szerint mind a polgármester, mind
képviselőtársai a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre eleget tettek.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés 2./ napirendi pontjának tárgyalására.
7./ Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az
önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és
kezelésért fizetendő térítési díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot.
21/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelet
az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati
vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért
fizetendő térítési díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
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15./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés 2010. III. negyedévi üzemeltetési
támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
262/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2010. III. negyedévi üzemeltetési veszteség támogatására 598.000,- Ft
összeggel járul hozzá a 2010. évi költségvetésében erre a célra elkülönített keret terhére.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás Bakony Volán Zrt. részére történő átadására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2010. december 15.
4./ A város közszolgálatában álló szakmák és hivatások alkalmazottainak kitüntetéséről szóló
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
javasolja a rendelet-tervezet és a kapcsolódó határozati javaslat elfogadását.
Dr. Árpásy Tamás jegyző röviden ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
22/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelet
a város közszolgálatában álló hivatások képviselőinek kitüntetéséről
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
263/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város közszolgálatában álló szakmák és
hivatások alkalmazottainak kitüntetéséről szóló 22/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelete
alapján a kitüntetések adományozására szóló felhívást tesz közzé a helyben szokásos
módon.
2./ A javaslattevők javaslataikat 2010. december 10-ig juttathatják el a szakbizottságokhoz.
3./ A képviselő-testület a javaslatokról 2010. december 20-i testületi ülésén dönt.
4./ A kitüntetések átadására a polgármester újévi fogadásán kerül sor.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetén: a 22/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelet
hatályba lépése - 2010. december 10.
2./ pont esetén: 2010. december 10.
3./ pont esetén: 2010. december 20.
4./ pont esetén: a polgármester újévi fogadása

5./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását az alábbiak szerint:
„9/E. § (3) Az (1) bekezdésben leírt ellenőrzésre a polgármester, a Pénzügyi Ellenőrző és
Gazdasági Bizottság, valamint – az oktatási, kulturális és az egészségügyi célvagyon
vonatkozásában - …..”
Dr. Árpásy Tamás jegyző az Emberi Erőforrás Bizottság javaslatával egyetért, azt elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
23/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
6/1994.(IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
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6./ A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a rendelet-módosítás elfogadását azzal,
hogy az 1. §-ban szereplő „civil pályázati önerőalap” helyett „civil pályázati alap”
szerepeljen.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendelet módosítását.
Dr. Árpásy Tamás jegyző az Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javaslatával egyetért,
azt elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
24/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelet
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

8./ A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
25/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelet
a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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Ottó Péter polgármester ügyrendi javaslata a jelenlévő vállalkozóra tekintettel, hogy vegyék
előre a 18./ napirendi pont tárgyalását.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.
18./ Lang Attila és Sipos László településrendezési terv módosítás iránti kérelme
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a Sipos László kérelmében foglaltak
támogatását az előterjesztésben leírtak szerint.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a Sipos László kérelmében foglaltak
támogatását az előterjesztésben leírtak szerint. A bizottság javasolja Lang Attila kérelmével
kapcsolatban a képviselő-testület korábban meghozott 116/2010.(V.31.) Kt. számú határozatát
hatályában fenntartani.
Várszegi Bernadett osztályvezető Sipos László kérelmével kapcsolatban elmondja, hogy az
általa megjelölt külterületi ingatlanok jelenleg beépítésre nem szánt mezőgazdasági terület
felhasználásban vannak, ahol a beépítés adott területnagyságot igényel. Emlékezete szerint a
helyi építési szabályzat 20 hektáros területnagyságot ír elő attól függően, hogy milyen
funkciójú épülettel szeretné beépíteni. Ugyanakkor az „Ma 1” övezeten belül egy másik – az
úgynevezett „Ma 2” - építési övezet már 1 hektáros területnagyság esetén engedi épületek
létesítését. Sipos László e tekintetben kéri a tulajdonában lévő ingatlanok kapcsán a besorolás
módosítását.
Ottó Péter polgármester kérdezi, e kérelemmel kapcsolatban felmerült-e valamilyen szakmai
aggály, ami miatt nem támogatható?
Várszegi Bernadett osztályvezető válasza, hogy nem merült fel.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Dr. Varga Tibor képviselő a közmeghallgatáson elhangzottak alapján képviselői
indítványként tudja javasolni Lang Attila kérelmének elfogadását.
Ottó Péter polgármester utal arra, hogy a közmeghallgatáson elég sok gondolat – érv és
ellenérv – hangzott el. Úgy érzi, hogy a Deák Ferenc utcában lakók részéről megfogalmazott
aggályok egy részét a vállalkozók által elmondottak megfelelőképpen kezelték és érthetővé
tették, s talán jobban megvilágították a helyzetet.
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Úgy véli, ha az „A” alternatíva II. határozati javaslatában megfogalmazottakat
messzemenőkig szem előtt tartva elindul a vállalkozókkal egy egyeztetési folyamat, melynek
célja egyrészt, hogy a vélt vagy valós környezetterheléssel arányos kompenzáció módja és
mértéke meghatározásra kerüljön, másrészt, a termelés és a kitermelt ásványi anyag
mennyiség kontrollálhatóságának lehetősége megteremtődjön az önkormányzat számára, s az
egész folyamatot megfelelő módon lehet kezelni, akkor támogatni tudja az „A” alternatíva
elfogadását. Javasolja, hogy koncepció szintjén fogadják el mindkét kezdeményezést. A Lang
Attiláék esetében a koncepció bányászati tevékenységre vonatkozó pontja hatályát veszti, ha
nem jön létre az a megállapodás, amely a felmerült kérdéseket megfelelő módon kezeli.
Kasper Ágota képviselő felveti, hogy az előterjesztésben napi 8 teherautó szerepel, míg a
közmeghallgatáson napi 6 teherautó hangzott el. Kérdezi, akkor hány autóról is van szó?
Szintén elhangzott, hogy kontrollálási vagy valamiféle ráhatási lehetősége a
bányakapitányságnak van a kitermelés mennyiségét illetően. Említi, hogy egy korábbi
befogadott vállalkozás ígéreteivel kapcsolatban rossz emlékei vannak. Kemény félelmei
vannak azzal, hogy mit mondanak, és abból mi valósul meg.
Ottó Péter polgármester szerint az előterjesztés éppen arról szól, hogy ne ígéretekről
beszéljenek. A vállalkozó jól tudja, hogy a mostani testületi ülésen eldöntendő kérdés a
koncepció támogatása vagy sem. A „birkózás” ezután következik - amennyiben a képviselőtestület támogatja az elképzelést -, hogy szerződésben vállalt garanciákkal tudják azt
teljesíteni, ami ígéret szintjén elhangzott.
Simon Mihály társtulajdonos elmondja - miután az adott szó a mai világban keveset jelent -, a
kezdetektől fogva természetesnek vették, hogy írásba kell foglalni minden részletet, s ennek
módját kell közösen megkeresni. Nem céljuk növelni a mennyiséget, de mindenkit meg kell
nyugtatni, amit csak szerződés alapján lehet megtenni.
A közmeghallgatással kapcsolatban kifejti, miszerint nem számítottak arra, hogy lesznek
támogatóik. Ma, ha megkérdeznek bárkit arról, hogy létesüljön-e egy akármilyen vállalkozás,
akkor azt általában negatívan fogadják. A mai napra készülve próbálta lakóként értékelni ezt a
helyzetet, és számára is először a negatív dolgok jutottak eszébe. Azonban kérdezi, melyik az
a vállalkozás, aminek nincs negatív hatása? Sajnos nem tehetik meg, hogy kiszakítják
magukat és alvó környezetüket a világból, s ezek nélkül élnek. Egyet viszont tudnak tenni,
hogy az adott esetben jelentkező negatív hatásokat tompítsák, illetve csökkentsék, s ehhez
hozzájáruljanak.
Beke Gyuláné képviselő megjegyzi, a közmeghallgatást követően a Deák Ferenc utcai lakók
egyáltalán nem voltak meggyőzve arról, hogy számukra elfogadható az ajánlat. Nem esett szó
arról, hogy a Rákóczi téri rekonstrukcióval több százmillió forintos fejlesztést hajtanak végre
és a szállítások azon keresztül fognak történni.
Lingl Zoltán képviselő a közmeghallgatáson elhangzottakból azt szűrte le, hogy a bánya ellen
nem igazán van kifogás. Úgy véli, a szállítással lesznek komoly problémák. Igazából egy
nagy teherautó esetében azt senki nem tudja, amíg meg nem tapasztalja, hogy mit jelent a
negatív hatás. Úgy gondolja, környezeti hatástanulmányt lehet készíteni az íróasztal mögül és
térképek alapján, de lehet úgy is, hogy egy adott dolgot kipróbálnak. Konkrétan arra gondol,
hogy egy 22 tonnás megrakott teherautót végigjáratni a Deák Ferenc utcán. Így kiderülne,
hogy valóban mozognak-e a házak és bírja-e az út a terhelést.
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Simon Mihály társtulajdonos szerint nehéz a feladat, de nem elrontói egy ilyen kísérletnek.
Azonban úgy véli, a lakók naponta kísérlet részesei ma és a jövőben nélkülük is. A teherautók
meghatározott tömeget szállíthatnak, amit az adott útvonalon közlekedő teherautók bőven
teljesítenek. Ők sem szállítanának ennél nagyobb mennyiséget. Véleménye szerint a forgalmi
teher növekedése nélkülük is meg fog történni. A zirci lakók problémája akkor is meglesz, ha
nem kezdik el a bányászati tevékenységet. Ugyan nem tudnak óriási összeget fizetni, de
ígéretüknek megfelelően az iparűzési adóval és a felajánlott összeg felével számolva is évi 4-5
millió forintot biztosítanak. Érdemes elgondolkodni, hogy ezzel a segítséggel esetleg előbbre
jutnak-e a probléma megoldásában. Annak nincs semmi akadálya, hogy az adott útvonalon
végigjárassanak egy teherautót, de nem hiszi, hogy változtatna a mostani helyzeten. Megérti a
lakók tiltakozását, mert naponta megélik a gépjárműforgalomból eredő hatásokat, s nem
szeretnék azt növelni. Szeretné, ha a képviselő-testület mérlegelné a kérésük és a cserébe tett
felajánlásuk arányát, ami elősegítheti a feladat megvalósítását.
Kasper Ágota képviselő példaként említi - miután elhangzott, hogy a Deák Ferenc utcában
már úgyis terheltek a lakóházak - a Litéren létesített gázturbinás erőművet, amihez semmiféle
hatástanulmányt nem készítettek mondván, a település már amúgy is terhelt. Ezért tudja
megérteni az ott lakókat, mert nekik már az 1-2 autó is számít.
Ottó Péter polgármester megállapítja, hogy az utolsó javaslat Dr. Varga Tibor képviselőé volt,
mely szerint az előterjesztés „A” alternatíváját javasolja elfogadásra.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatokat hoz:
264/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc város településfejlesztési koncepcióját,
mint a településrendezési tervmódosítás folyamatában a módosítás irányát meghatározó
dokumentumot az alábbiak szerint elfogadja:
1./ Gazdaság fejlesztése érdekében:
Zirc északi területén, a borzavári út mellett, ásványi nyersanyag lelőhelyként kijelölt
területen a bányászati tevékenységet tegye lehetővé a helyi szabályozás.
2./ Tájfejlesztés, mezőgazdaság fejlesztése érdekében:
Zirc, Tündérmajor környezetében, a terület déli részén, a mezőgazdasági területeken a
termőhelyi adottságokhoz igazodó racionális földhasználat elvének megfelelő árutermelő
mezőgazdasági használatot tegye lehetővé a szabályozás kisebb területen történő
gazdálkodással is.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2010. december 21-től folyamatos
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265/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a Zirc 0197/5 hrsz-ú ingatlanon bányaterület kijelölést célzó jogalkotási folyamat
feltételeként az alábbi kérdésekben folytasson tárgyalásokat a kijelölést kezdeményező Lang
Attilával.
1./ A környezetterheléssel arányos kompenzáció módjának és mértékének meghatározása.
2./ A termelés, így a kitermelt ásványi anyag mennyiség kontrolálhatóságának a
megteremtése.
Amennyiben az 1./ pont szerinti szempontokat tartalmazó megállapodás nem jön létre, úgy a
településfejlesztési koncepcióról szóló 264/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat 1./ pontja
hatályát veszti.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 2010. december 20.

266/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – a
265/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat szerinti megállapodást követően - a Környezetterv
Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft-vel (1143 Budapest, Gizella u. 24-26.), mint
tervezővel, a 264/2010.(XI.29.) Kt. számú határozattal elfogadott településfejlesztési
koncepción alapuló településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat
módosítását célzó rendezéstervezői szerződés megkötésére úgy, hogy a tervezői szerződés
aláírásának feltétele Lang Attilával és Sipos Lászlóval kötendő településrendezési - a terv
költségeinek teljes mértékben történő viselésére a nevezett kezdeményezők által - szerződés
aláírása.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2011. január 12.

9./ A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai maximális csoportlétszám
túllépésének engedélyezése
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Erőforrás Bizottság nem javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Ottó Péter polgármester kérdezi, miért nem támogatta a bizottság a maximális csoportlétszám
túllépését?
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Beke Gyuláné képviselő, bizottsági elnök válasza szerint a hely szűke miatt a bizottság
tagjainak többsége úgy gondolta, hogy 25 gyereknél többet már nem lehet a csoportban
elhelyezni, mert akkor már gyermek-megőrzés címén működne, s nem fejlesztés-nevelés
címén.
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető úgy gondolja, ez egy rendkívüli év, amikor
ennyi gyerek van az óvodai csoportokban. Azért kértek az összes csoportra túllépési
lehetőséget, hogy rugalmasan tudják kezelni a gyereklétszámot, ugyanis a létszám
számításánál figyelembe kell venni a sajátos nevelési igényű gyerekeket is. Tehát, ahol sajátos
nevelési igényű gyerek van, ott a betegségétől függ, hogy kettő vagy háromként kell
figyelembe venni. Van olyan csoport, ahol ténylegesen 24 gyerek van, de 26 gyereknek
számít, mert plusz kettőt kell a létszámnál számítani. Megjegyzi, hogy a beíratás alapján
– azonban azt nem tudja, hogy ténylegesen minden gyerek beérkezik-e abban a sorrendben,
ahogy a szülők előzőleg gondolták – decemberben 253 gyerek lesz Zircen, így három
gyerekkel lépik túl a csoportátlagot. Amennyiben a sajátos nevelési igényű gyerekeket is
figyelembe veszik, akkor a létszámuk 256 fő. A fenntartó, ha ezt nem engedélyezi, akkor a 25
fő feletti gyerekek normatíváját a város nem tudja jogszerűen leigényelni.
A gyermek-megőrzéssel kapcsolatban úgy gondolja, nem könnyű ennyi gyerekkel bánni,
gondozni és nevelni őket. Nagyon keményen dolgoznak a kolléganői, és mindent megtesznek,
hogy ilyen létszám ellenére is mindent megkapjanak a gyerekek. Ez egy ideiglenes állapot, s
nagyon sok a tanköteles korú gyerekük, így a létszámtúllépés erre a nevelési évre szól.
Ottó Péter polgármester utal arra, ha a képviselő-testület nem engedélyezi a csoportlétszám
túllépését, akkor nem igényelhető le a plusz gyermekek után a normatíva. Kérdezi, az
intézmény vezetője felveheti akkor is a gyermekeket az óvodába, ha azzal túllépi az
egyébként engedélyezett csoportlétszámot?
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető válasza szerint, amikor az óvodai beíratás volt
és a felvételről dönteni kellett, akkor a közoktatási törvénynek még érvényben volt az a
rendelkezése, ami a fenntartót kötelezte arra, hogy minden három évet betöltött gyermek
részére az óvodai ellátást biztosítsa. Ez alapján, hogy a fenntartói kötelezettségnek eleget
tudjanak tenni, minden három évet betöltött gyereket – akit beírattak - felvettek. Nyáron a
közoktatási törvényt megváltoztatták, s még egy évet eltolták ezt a határidőt. Tehát, az
önkormányzatok e kötelezettségét 2010. augusztus 31. napjáról 2011. augusztus 31. napjára
eltörölték azért, mert nem minden önkormányzat tud biztosítani szükség szerint még plusz
óvodai csoportokat. Ha a beíratás után a megfelelő határidőben már kiértesítették a gyerekek
szüleit a felvételről, akkor nem tehetik meg, hogy nem engedik óvodába járni azokat a
gyerekeket, akiknek a szülei valamilyen szinten ezt az életükbe betervezték, illetve a gyerek
szocializációjának elősegítése érdekében.
Ottó Péter polgármester kérdezi, nem lett volna célszerűbb ezt az előterjesztést elkészíteni
még az előtt, hogy választhattak a szülők a felvételről?
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető válasza szerint a beíratáskor még az a
jogszabály volt érvényben, hogy minden hároméves gyereket fel kell venni.
Lingl Zoltán képviselő megjegyzi, hogy igazából kullognak az események után, s ez nem az
intézményen múlott. A mostani döntéssel teszik jogszerűvé a jelenlegi helyzetet.
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Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
267/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde Boglárka, Hétszínvirág, Napraforgó, Hóvirág, Harangvirág, Bóbita, Tőzike,
Kankalin, Kamilla és Galagonya csoportjaiban a 2010/2011-es nevelési évben a folyamatosan
beérkező gyermekek miatt engedélyezi a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben
meghatározott maximális létszám túllépését.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
10./ Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
268/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratának módosító okiratát az előterjesztés 1. számú mellékletében
foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. számú
mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
5./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosított alapító okirat alapján az
intézmény bölcsődére vonatkozó működési engedélyének módosítását kezdeményezze.
Felelős: 1./ - 5./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ - 4./ pontok esetében: 2010. december 7.
5./ pont esetében: azonnal
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11./ Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszűntetése miatti
egyéb döntések meghozatala
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslatok, valamint a rendelet-módosítás
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
269/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala alapító okiratának módosító okiratát 2011. január 1-jei hatállyal az előterjesztés
1. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2011. január 1-jei hatállyal az
előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ - 4./ pontok esetében: 2010. december 7.

270/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosító okiratát 2011. január 1-jei hatállyal az
előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2011. január 1-jei
hatállyal az előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
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4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ - 4./ pontok esetében: 2010. december 7.

271/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratának módosító okiratát 2011. január 1-jei hatállyal az előterjesztés
5. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2011. január 1-jei hatállyal az
előterjesztés 6. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ - 4./ pontok esetében: 2010. december 7.

272/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Tourinform Zirc alapító okiratának módosító okiratát 2011. január 1jei hatállyal az előterjesztés 7. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Tourinform Zirc egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2011.
január 1-jei hatállyal az előterjesztés 8. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ - 4./ pontok esetében: 2010. december 7.
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273/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház alapító okiratának módosító okiratát 2011. január 1-jei hatállyal az előterjesztés
9. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2011. január 1-jei hatállyal az
előterjesztés 10. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ - 4./ pontok esetében: 2010. december 7.
274/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a STÚDIÓ KB alapító okiratának módosító
okiratát 2011. január 1-jei hatállyal az előterjesztés 11. számú mellékletében foglaltak
alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a STÚDIÓ KB egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát 2011. január 1-jei hatállyal az előterjesztés 12. számú
mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ - 4./ pontok esetében: 2010. december 7.
275/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Erzsébet Kórházrendelőintézet alapító okiratának módosító okiratát 2011. január 1-jei hatállyal az
előterjesztés 13. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Erzsébet Kórházrendelőintézet egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2011. január 1-jei hatállyal az
előterjesztés 14. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
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4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális
Igazgatósága részére a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ - 4./ pontok esetében: 2010. december 7.
276/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosító okiratát 2011. január 1-jei
hatályba lépéssel az előterjesztés 15. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármester, hogy az egységes
szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot a költségvetési szerv részére adja ki.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az egységes
szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot hozza nyilvánosságra.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 202/2009.(IX.10.) Kt. számú határozatát,
amely az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadásáról szólt, illetve a 203/2009.(IX.10.) Kt. számú
határozatát, amely az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete és az
érintett önállóan működő költségvetési szervek között kötendő együttműködési
megállapodást hagyta jóvá 2011. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
4./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2010. december 31.
4./ pont esetében: 2011. január 1.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
26/2010.(XI.30.) önkormányzati rendelet
a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
21/2004.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

12./ Állásfoglalás a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési
igényű tanulói Veszprém Megyei Önkormányzat általi támogatásának módjáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
277/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét
képező, a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a zirci Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulói támogatásának módjáról szóló
megállapodást elfogadja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt megállapodás aláírására és az aláírt
megállapodás Veszprém Megyei Önkormányzat Elnökéhez történő eljuttatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetén: azonnal
2./ pont esetén: 2010. december 07.

13./ Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Veszprém Megyei Önkormányzat általi működtetésének
módjáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
278/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban: Gimnázium)
– ezen belül a Városi Zeneiskola (továbbiakban: Zeneiskola) - Veszprém Megyei
Önkormányzat általi működtetésének módjáról akként foglal állást, hogy a Gimnázium a
feladatátadást célzó megállapodás lejárta után is a Veszprém Megyei Önkormányzat
fenntartásában maradjon a jelenlegi módon, vagyis úgy, hogy a Zeneiskola a Gimnázium
intézményegységeként működjön tovább.
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2./ Felkéri a polgármestert jelen állásfoglalásnak a Veszprém Megyei Önkormányzat
Elnökéhez történő eljuttatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetén: azonnal
2./ pont esetén: 2010. december 07.

14./ III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény nyílászáró cseréjéhez támogatás kérése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester ügyrendi javaslata, hogy az előterjesztést – miután
kötelezettségvállalással járna az önkormányzat számára - a mai ülésen ne tárgyalják. Várják
meg a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontját, s azt követően legkésőbb
március végéig térjenek vissza e kérdésre.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

17./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
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 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
279/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodás I. fejezet 5. pontja és az 1. számú melléklete módosítását
technikai átvezetés keretében jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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22./ Egyéb ügyek
a/ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 20. számú módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
280/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Porva Község Önkormányzatának a Zirc
Kistérség Többcélú Társulása közszolgáltatási feladatai közül, az alapfokú nevelésioktatási feladatellátáshoz és a pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz való
csatlakozására vonatkozó Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
281/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa,
a Társulási Megállapodás VII. fejezet 4. pontja első bekezdésére vonatkozó módosítását
- a mellékletben csatolt Társulási Megállapodás 20. számú módosításában foglaltaknak
megfelelően - jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

b/ Rákóczi téri fejlesztésekhez közbeszerzési eljárások indítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
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282/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Önkormányzat 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 Rákóczi tér térrendezés és a téren található Reguly Antal Múzeum
és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása (KDOP-3.1.1/C pályázat) kivitelező
kiválasztásához a közbeszerzési eljárás indítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
283/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Önkormányzat 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 Rákóczi tér rendezése (közlekedő utak, Királykút, teret határoló út
és parkoló KDOP-2.1.1/B pályázat) kivitelező kiválasztásához a közbeszerzési eljárás
indítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
284/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Önkormányzat 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 Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház, Dubniczay-ház
épületegyüttes É-i szárny felújítása (LEADER pályázat) kivitelező kiválasztásához a
közbeszerzési eljárás indítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

23./ Tájékoztató az elmúlt években felújított utak állapotáról, s a felújítással kapcsolatos
vállalkozási szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítéséről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.

26
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
években felújított utak állapotáról, a felújítással kapcsolatos vállalkozási szerződésekben
vállalt kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

24./ Tájékoztató a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődében folyó német
nevelésről
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Kérdés
Hédl József ZNNÖ elnöke kérdezi, miért csak egy csoportban folyik német nyelvi képzés?
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető válasza szerint jelenleg azért van egy
csoportban német nyelvi képzés, mert egy végzett német nemzetiségi óvodapedagógusuk van.
Hédl József ZNNÖ elnöke utal az egyik társóvoda beszámolójára - ahol szintén csak egy
német nemzetiségi képzettségű óvodapedagógus van -, mely szerint úgy kellett beosztaniuk a
csoportban dolgozó óvónőket, hogy a nemzetiségi nevelést is megkapja mindkét csoport. Ez
annyit jelent, hogy a német óvodapedagógus egy bizonyos időt az egyik csoportban is és a
másik csoportban is foglalkozik a gyerekekkel. Kérdezi, Zircen ezt miért nem lehet megtenni?
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető válasza, hogy sajnos az olaszfalui óvodában
nem tudják másképp a munkaszervezést megoldani, mivel csak három óvodapedagógus van,
ezért az egyik mindkét csoportban dolgozik. Ez azért megvalósítható ott, mert teljesen más az
óvoda felépítése, a két csoport közel van egymáshoz, együtt élnek. A zirci óvodában nem
élnek annyira együtt a gyerekek, mint abban a pici óvodában.
Hédl József ZNNÖ elnöke idézi a tájékoztatót, miszerint „Az elmúlt években egyetlen szülő
sem nyilatkozott úgy, hogy ő német nemzetiségi választópolgár”. Kérdezi, miért kellett volna
nyilatkoznia?
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető válasza szerint azokat a szülőket kérdezik
meg, hogy német nemzetiségi választópolgárok-e, akik a német nemzetiségi nevelést kérik,
mert a csoportok beosztásánál előnyben részesítik e szülők gyermekét.
Hédl József ZNNÖ elnöke úgy véli, ezek szerint az összes jelentkezőt nem tudják felvenni a
nemzetiségi csoportba, el kell utasítani gyerekeket.
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető válasza, hogy nem utasítják el, mert előnyt
élvez az, aki német nemzetiségi választópolgár gyereke.
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Hédl József ZNNÖ elnöke a további kérdéseknek nem látja értelmét, mivel a tájékoztató
nagyon kevés adatot tartalmaz, mert a tevékenységet nem lehet átlátni. Nem tudják, hány
gyerek van pontosan a csoportban, mennyi a nemzetiségi csoportba járó egy gyerek után
lehívható normatíva, hogyan alakult a gyereklétszám az elmúlt 3 év tekintetében. Ezek az
adatok sem a 2010. november 2-i beszámolóban, sem a mostani tájékoztatóban nem
szerepelnek. Nem látszik, hogy az óvodában milyen nemzetiségi tevékenység folyik.
Ottó Péter polgármester az előző testületi ülésen, amikor az óvoda beszámolóját tárgyalta a
képviselő-testület azt kérdezte, s most is kérdezi, van-e annak valamilyen akadálya, miszerint
a német nemzetiségi önkormányzat felkérje az intézmény vezetőjét, hogy célzottan és általuk
megfogalmazott kérdésekre adott válaszokkal tájékoztatást adjon? Az előterjesztésben
szerepel, hogy a kérdések nem érkeztek meg, ezért nehéz úgy tájékoztatót készíteni, hogy a
gondolatok ugyanazt a területet fedjék le.
Kérdezi a nemzetiségi önkormányzat elnökét, élnek-e azzal a lehetőséggel, hogy az
intézménytől részletesebb tájékoztatást kérnek, melyben a most megfogalmazott kérdések is
választ kapnak?
Hédl József ZNNÖ elnökének válasza, hogy élnek a lehetőséggel és kibővítik a kérdések
körét.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a
napköziotthonos óvoda és bölcsődében folyó német nevelésről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.

25./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
Beke Gyuláné bizottsági elnök
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
26./ Zirc közlekedésfejlesztési koncepciója
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a
közlekedésfejlesztési koncepcióról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

27./

Tájékoztató a
módosításáról

TIOP

1.1.1/07/1-2008-0631

azonosítószámú

pályázat

határidő

Előadó: Ottó Péter polgármester
Lingl Zoltán képviselő, intézményvezető a tájékoztatót kiegészíti azzal, hogy a 2011.
augusztus 31-i határidő a maximum, amire tolni lehet. Az előzetes egyeztetések alapján nem
addigra szeretnék ezt az egész folyamatot végigvinni, mert április-májusra jó lenne, ha
működőképes állapotra kerülne, de a biztonság kedvéért válasszák ezt a dátumot.
Röviden ismerteti a benyújtott és elnyert pályázat lényegét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a pályázati
határidő módosításáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 21 óra 10 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalásával folytatja az
ülést.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

