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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. december 20-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, Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Dr. Varga Tibor
(8 fő)
- távolmaradását előre jelezte: Dr. Horváth Sándor képviselő

- meghívottak:

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Encz Ilona ifjúsági, civil, oktatási és művelődési referens,
Szirbek Tiborné egészségügyi referens,
Illés Ferenc múzeumigazgató – díszpolgár,
Kovács Eszter Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága tagja,
Kovárcziné Sárfi Andrea GAESZ mb. vezetője,
Schreindorfer Károly ügyvezető,
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. forgalmi igazgatója,
Földesi Zoltán Bakony Volán Zrt. képviseletében,
Albóciné Ábrahám Gabriella pályázó,
Göttlinger László Veszprémi Közüzemi Szolg. Zrt. vezérigazgatója,
Lang Attila vállalkozó,
Simon Mihály társtulajdonos.

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
9 tagja közül jelen van 8 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Indítványozza, hogy az 1./, 2./, 3./, 17./ és 18./ napirendi pontok mellett ugyancsak zárt ülés
keretében tárgyalják meg a 15./, 16./ és a 19/d napirendi pontokat.
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 Zirc-Akliban található egyes önkormányzati
ingatlanokra kötött bérmunkaszerződés meghosszabbítása” című előterjesztést.
A képviselő-testület 8 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 265/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat
módosítása” című előterjesztést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai ülésen
„Egyéb ügyek” keretében tárgyalja meg ”A települési szilárd hulladék szállítási
közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó megállapodás módosítása” című előterjesztést.
A képviselő-testület 8 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 ”Zirc város belterületi felszíni csapadékvízelvezetés felülvizsgálata és rekonstrukciója, tervező kiválasztása” című előterjesztést.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 15./ - Zirc város központi közműnyilvántartásának vezetése 2011-2014 időszakban –
napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 16./ - Az I. számú vis maior kérelemben (2010/9025 igénylésazonosító) szereplő
helyreállításokhoz jóváhagyott támogatással megvalósuló építési munkák – napirendi pontot
zárt ülés keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 19/d - Zirc város belterületi felszíni csapadékvíz-elvezetés felülvizsgálata és
rekonstrukciója, tervező kiválasztása – napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal
határozatot hoz:
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302/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
4./ Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben
alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 23/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
5./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló
39/2001.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi
XXXI. törvény végrehajtásáról
szóló 10/2003.(IV.15.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Beke Gyuláné, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
9./ Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója, 2010. évi várható
teljesítési adatok
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. I. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Zirc Városi Önkormányzat könyvvizsgálatának ellátása
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja
módosításának jóváhagyása
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
13./ Zirc és Környéke Közoktatási Társulásokról szóló Társulási Megállapodások módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Állásfoglalás a zirci Nevelési Tanácsadó Veszprém Megyei Önkormányzat általi
működtetésének módjáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
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19./ Egyéb ügyek
a/ A Zirc-Akliban található egyes önkormányzati ingatlanokra kötött bérmunkaszerződés
meghosszabbítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
b/ A 265/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat módosítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
c/ A települési szilárd hulladék szállítási közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó
megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
20./ Tájékoztató a „Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium épületei gázenergia
szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók
segítségével” című projektről és a további hasznosítás lehetőségeiről
Előadó: Szabó József Attila projektvezető
21./ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
22./ Tájékoztató Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi egyes normatív hozzájárulások, illetve
központi támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának
Magyar Államkincstári vizsgálatáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
23./ BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi
pályázati elbírálása
Előadó: Beke Gyuláné bizottsági elnök
24./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Beke Gyuláné bizottsági elnök
Lingl Zoltán bizottsági elnök
Zárt ülés keretében:
1./ Városi főépítész pályázat elbírálása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Döntés a 2010. évi „Zirc Város Elismerő Oklevele” kitüntetések adományozásáról
Előadó: Illés Ferenc, az Előkészítő Bizottság elnöke
3./ Döntés a város közszolgálatában álló hivatások képviselőinek 2010. évi „ZIRC VÁROS
KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” szakmai kitüntetéseiről
Előadó: Beke Gyuláné bizottsági elnöki
Dr. Varga Tibor bizottsági elnök
15./ Zirc város központi közműnyilvántartásának vezetése 2011-2014 időszakban
Előadó: Ottó Péter polgármester
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16./ Az I. számú vis maior kérelemben (2010/9025 igénylésazonosító) szereplő
helyreállításokhoz jóváhagyott támogatással megvalósuló építési munkák
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Zirc, Alkotmány u. 6. szám alatti 2 szobás lakásra kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Zirc, Köztársaság u. 7/D III. em 9. szám alatti lakásra kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ Egyéb ügyek
d/ Zirc város belterületi felszíni csapadékvíz-elvezetés felülvizsgálata és rekonstrukciója,
tervező kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester a meghívottakra tekintettel javasolja, hogy az ülést az 1./ zárt ülési
napirendi pont tárgyalásával kezdjék, majd azt követően az 5./, 6./ és a 19/b napirendi
pontokat vitassák meg. A többi zárt ülési napirendi pontot a nyílt ülés befejezését követően
tárgyalják meg.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal támogatja a javaslatot.
NAPIREND ELŐTT:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 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 8 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak legfontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés 1./ napirendi pontjának tárgyalására.
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5./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) 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 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
rendeletet alkot:
27/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

6./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló
39/2001.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a rendelet-módosítás elfogadását a 2.
számú változat figyelembevételével. A bizottság javasolja a kapcsolódó határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását a 2.
számú változat figyelembevételével. A bizottság javasolja a kapcsolódó határozati javaslat
elfogadását.
Dr. Varga Tibor képviselő távozik az ülésteremből.
Ottó Péter polgármester a bizottságok javaslatával egyetért, s támogatja a 2011. évi
szolgáltatási díjak vonatkozásában a 2. számú változat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
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28/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet
a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló
39/2001.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
304/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2011. évi üzemeltetési költségeihez 470.000,- Ft összeggel járul hozzá, mely
összeget a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2.000.000,- Ft összeget tartalékba helyez a
helyi autóbusz-közlekedés 2011. évi üzemeltetési költségeinek támogatása céljára,
melynek felhasználásáról a negyedéves üzemeltetési tapasztalok alapján dönt.
3./ 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: 2011. december 31.
2./ pont esetében: negyedévet követő képviselő-testületi ülés
3./ pont esetében: folyamatos

19./ Egyéb ügyek
b/ A 265/2010.(XI.29.) Kt. számú határozat módosítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Árpásy Tamás jegyző röviden ismerteti az előterjesztést.
Dr. Varga Tibor képviselő megérkezik az ülésterembe.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a határidő teljesítése nem történt meg, s nem azért,
mert a felekben nincs meg a megállapodás szándéka, hanem nagyon szűk határidőt szabtak
egymásnak. Két alkalommal történt megbeszélés a vállalkozókkal, ami véleménye szerint
abszolút előremutató volt, s ezt az előterjesztéshez csatolt két megállapodás-tervezet is jelzi.
Nem a két megállapodás-tervezet különbségeire helyezi a hangsúlyt, hanem azokra a
pontokra, amelyek már azonosságot jelentenek, s melyekből látszik, hogy milyen szigorú
feltételekkel határozták meg kölcsönösen a tárgyalás menetét.
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A pénzügyi bizottság elnöke, aljegyző, jegyző és maga vett részt e tárgyalásokon. Úgy
gondolja, megállapodás közeli helyzetben vannak, azonban nem akarták, hogy a december
20-i ülésre egy konkrét megállapodás-tervezetet tartalmazó előterjesztés kerüljön a testület
elé, mert a hivatal munkatársai által készített megállapodás-tervezetben is fedeznek még fel
hibákat, amelyek korrigálására mindenképpen időre van szükség.
Nem akartak kapkodni, ezért kéri a képviselő-testületet, támogassa a határidő módosítását, s
ezzel időt hagyva arra, hogy valóban egy olyan megállapodás-tervezet kerüljön a képviselők
elé, ami mindenki számára elfogadható és kellő garanciákat jelent.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal
határozatot hoz:
305/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 265/2010.(XI.29.) Kt. számú határozatát
(továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
A Határozat végrehajtási határideje 2010. december 20-ról 2011. január 31-re módosul.
A határozat módosítással nem érintett része változatlan marad.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

4./ Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben
alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 23/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
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:
29/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet
Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó
intézményi térítési díjakról szóló 23/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
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7./ A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Dr. Árpásy Tamás jegyző kifejti, hogy a módosító javaslata a rendelet-tervezet 8. §-át érinti,
amely a telekadó vonatkozásában az önkormányzati rendelet által adandó kedvezmények
pontosítását tartalmazza. Ez nem új, hanem egy régóta alkalmazott rendelkezés, amely
egyértelműsíti a magánszemély mentességét.
Ottó Péter polgármester a módosító javaslattal egyetért, azt elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
30/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet
a helyi adókról
8./ A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi
XXXI. törvény végrehajtásáról
szóló 10/2003.(IV.15.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Beke Gyuláné, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Beke Gyuláné képviselő, bizottsági elnök ismerteti az Emberi Erőforrás Bizottság
állásfoglalását, valamint az előterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
31/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet
a gyermekek védelméről
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9./ Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója, 2010. évi várható
teljesítési adatok
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását, valamint
az ifjúsági alap meglévő 500.000,- Ft-jának felszabadítását az Ifjúsági Központ tetőtere
fűtésének akár szakaszosan történő megvalósításához.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Ottó Péter polgármester az ügyrendi bizottság javaslatát illetően kifejti, hogy a
fűtéskiépítésnek semmiképpen sem a tél a legmegfelelőbb időszaka, mivel a házban fűtés
működik. Úgy gondolja, a fel nem szabadított összeg pénzmaradványként megmarad a
következő évben. Elsősorban azt kellene megvizsgálni, hogyan lehet és milyen költséggel
megvalósítani. Kérjenek be árajánlatokat e feladatra, s annak ismeretében döntsenek a
későbbiek során akár úgy, hogy a költségvetési rendelet megalkotásakor teremtenek erre
forrást. Jelen pillanatban az ilyen célú felszabadítást nem tartja célszerűnek. Megjegyzi, a
költségvetési év végén vannak, s kizártnak tartja, hogy e forrás felszabadításával bármit is
meg lehetne valósítani.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő kérdezi, ez körülbelül olyan konstrukció, mint a városi könyvtár
esetében a zongoravásárlás volt?
Ottó Péter polgármester szerint nem egészen olyan konstrukció, mert arra a költségvetés
elkészítésekor térnek vissza, de kerülhet abba a kategóriába. Úgy véli, most nem az az
elsődleges cél – főleg a költségvetési koncepció tárgyalásakor és a jelenlegi évet tekintve -,
hogy feladatokat keressenek maguknak, mert az elkövetkezendő időszak kérdésköre a
költségvetési hiány lecsökkentése lesz. Ezért mondta, hogy erről most ne döntsenek. Először
lássák azt, hogy műszakilag mit kell megvalósítani, s annak ismeretében hozzák meg
döntésüket forrás-felszabadításról, pénzmaradvány-felhasználásáról vagy plusz forrás
szerzéséről.
Pill Eszter osztályvezető röviden ismerteti az önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepciójáról szóló előterjesztést.
Hozzászólás
Dr. Varga Tibor képviselő nem ért egyet polgármester úrral, mert ha nem nyúlnak hozzá az
ifjúsági alap összegéhez, akkor bele fog kerülni a teljes pénzmaradványba. Ez gyakorlatilag
azt jelenti, hogy 2010. évben az ifjúsági alappal nem foglalkozott a városi önkormányzat.
Ugyancsak ez az összeg fog megjelenni a 2011. évi költségvetésben, mint ifjúsági alap szintén
tartalékba helyezve. Változatlanul határozati javaslatként fogalmazza meg az ügyrendi
bizottság indítványát.
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Ottó Péter polgármester szerint azok a legjobb kiadási előirányzatok, melyekhez év közben
nem nyúltak hozzá. A kiadások teljesítése lehetőség a költségvetésben, nem kötelezettség.
Úgy gondolja, abban az időszakban - mint minden évben - amikor a költségvetési rendeletalkotás időszaka kezdődik, és komoly fejtörésre ösztönzi mindannyiukat, hogy milyen
intézkedésekkel lehet a 65 millió forintos hiányt kezelni, akkor erre kellene a hangsúlyt
helyezni. Amennyiben az ifjúsági alappal kapcsolatban év közben lett volna javaslat, akkor
érdemben lehetett volna vele foglalkozni. Viszont jelen pillanatban, amikor egy
fűtéskorszerűsítésről lenne szó, nincs realitása annak, hogy a pénzt a bizottság javaslatának
megfelelően elköltsék.
A 2011. évi költségvetési koncepció elkészült, ami még messze van a költségvetési
rendelettől. Mindenki látja azt, hogy mind bevételi, mind kiadási oldalon mit terveztek. Kéri a
képviselő-testület tagjait, gondolkodjanak azon, hogyan lehet minél több bevételt behozni, és
hol lehet a kiadásokat lefaragni annak érdekében, hogy február végére költségvetési rendeletet
tudjanak alkotni.
Beke Gyuláné képviselő megjegyzi, szeretnék, ha valamiféle garancia lenne arra, hogy ez a
dolog megvalósul.
Ottó Péter polgármester megérti képviselőtársait, s legszívesebben azt mondaná, hogy
100.000,- Ft-ot tegyenek hozzá, és végeztessék el a tetőtér fűtéskialakítását. Ugyanakkor
kérdezi, jelen pillanatban ez a legfontosabb feladatuk? Mertha igen, akkor teremtsenek hozzá
forrást. Azonban vannak fontosabb feladatai, és sokkal komolyabb finanszírozási problémái a
városnak. Amikor majd a költségvetési rendelet tervezetén gondolkodnak, és felvetődik, hogy
például a közalkalmazottak esetében a cafetéria-juttatást meghagyják-e vagy milyen
mértékben, vagy a tanuszodát bezárják-e következő évben, mert megtakaríthatnak vele 12-15
millió forintot, akkor eljutnak oda, hol lehet költségeket megtakarítani, és hogyan lehet a
költségvetést megalkotni. Képviselőtársai részéről a jó szándékot érzi, s hogy garanciát
várnak, de azt akkor lehet adni, ha van hozzá pénzük és forrásuk. Az 500.000,- Ft benne van a
költségvetésben, amiről lehet döntést hozni, de nem látja azt, hogy műszakilag megalapozott
lenne, s nem tudja, mire vállalnak kötelezettséget.
Dr. Varga Tibor képviselő jelzi, hogy ez nem jó szándék a részükről, hanem a bizottságaik
feladatkörébe tartozó kötelezettség képviselete.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
306/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
jelen előterjesztésben leírtak szerinti koncepcióját a költségvetésről szóló érdemi döntést
előkészítő, azt megalapozó munkaanyagként elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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A polgármester szavazásra bocsátja az Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága azon
javaslatát, mely szerint a képviselő-testület az Ifjúsági Központ tetőterének fűtéskialakítása
céljára a költségvetésben szereplő ifjúsági alap céltartalék 500.000,- Ft-os keretét szabadítsa
fel, és utasítsa a polgármestert, hogy ezen összeg célzott felhasználásának lehetőségét a
hivatal szakembereinek bevonásával vizsgálja meg és kezdődjön el ütemezetten a tetőtér
fűtéskialakítása.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot elvetette.

10./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. I. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a munkatervi javaslat elfogadását az alábbi
módosítással:
„2010. május 30.
- Döntés a város közszolgálatában álló hivatások képviselőinek a 2011. évi „ZIRC VÁROS
KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” szakmai kitüntetések adományázásáról”
Ottó Péter polgármester az Emberi Erőforrás Bizottság javaslatával egyetért, azt elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
307/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. I. félévi munkatervét az előterjesztés
mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

11./ Zirc Városi Önkormányzat könyvvizsgálatának ellátása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását 1.300.000,- Ft + Áfa/év
megbízási díjjal.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
308/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadásától a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadásáig megbízza a Signator Audit Könyvvizsgáló Kft-t (8200 Veszprém, Radnóti
tér 2.) Zirc Városi Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására 1.300.000,- Ft +
Áfa/év megbízási díjjal.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. április 30.
12./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja
módosításának jóváhagyása
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
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:
309/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítását az előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ Utasítja a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatóját, hogy a
módosított Pedagógiai Programot hozza nyilvánosságra.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Lingl Zoltán igazgató
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2010. december 31.

15
13./ Zirc és Környéke Közoktatási Társulásokról szóló Társulási Megállapodások módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
310/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási
Iskolatársulás Társulási Megállapodása módosítását az előterjesztés 1. számú
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2010. december 31.

311/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási
Óvodatársulás Társulási Megállapodása módosítását az előterjesztés 2. számú
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2010. december 31.

14./ Állásfoglalás a zirci Nevelési Tanácsadó Veszprém Megyei Önkormányzat általi
működtetésének módjáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
312/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a pedagógiai
szakszolgálati feladat ellátása a vonatkozó megállapodás 2011. június 30-i lejárta után is a
jelenlegi módon, vagyis a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat tagintézményeként működő zirci Nevelési Tanácsadóban történjen.
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 31.
19./ Egyéb ügyek
a/ A Zirc-Akliban található egyes önkormányzati ingatlanokra kötött bérmunkaszerződés
meghosszabbítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
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:
313/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci 0111/3, 0111/4, 0111/5, 0111/6,
0111/7, 0109/1 hrsz-ú gyep-legelő művelési ágú, illetőleg 079/2 hrsz-ú szántó művelési
ágú ingatlanok vonatkozásában a „Bakony” HO-LI Kft-vel, valamint a BAKONY-AGRO
Kft-vel 2007. június 01-jén kötött bérmunka-szerződés határidejének 2010. december 31ről 2011. december 31-re történő módosítására a nevezett cégek által tett - jelen
előterjesztés 1. számú mellékletét képező - ajánlatát elfogadja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás jelen előterjesztés 2. számú
mellékletében leírtak szerinti megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2010. december 31.
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c/ A települési szilárd hulladék szállítási közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó
megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a megállapodás-módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
314/2010.(XII.20.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező – az
X+ION Kft, mint hulladékszállítási közszolgáltatóval megkötött – a 2010. évi díjkalkuláció
felülvizsgálatáról és a díjkülönbözet elszámolásáról szóló megállapodás módosítását
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester tájékoztatása szerint a 20./ napirendi pont előadója jelezte, miszerint
egyéb elfoglaltsága miatt késve érkezik a testületi ülésre, ezért ügyrendi javaslata, hogy az
ülést folytassák a következő napirendi pontok tárgyalásával.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

21./ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
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22./ Tájékoztató Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi egyes normatív hozzájárulások, illetve
központi támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának
Magyar Államkincstári vizsgálatáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 2009. évi
normatív hozzájárulások, illetve központi támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok
megalapozottságának vizsgálatáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

23./ BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi
pályázati elbírálása
Előadó: Beke Gyuláné bizottsági elnök
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi pályázati elbírálásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.

24./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Beke Gyuláné bizottsági elnök
Lingl Zoltán bizottsági elnök
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Emberi Erőforrás 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.

19
Ezt követően Ottó Péter polgármester rövid szünetet rendel el.
Szünet után
20./ Tájékoztató a „Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium épületei gázenergia
szükségletének részbeni kiváltása megújuló, illetve alternatív energiahordozók
segítségével” című projektről és a további hasznosítás lehetőségeiről
Előadó: Szabó József Attila projektvezető
Szabó József Attila projektvezető és Répás János iskolaigazgató megérkezik az ülésterembe.
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Szabó József Attila projektvezető a tájékoztatót kiegészíti azzal, hogy 2010. december 27-ig
szerettek volna szerződést kötni az eszközök beszállítójával, ennek azonban némi csúszása
lesz. Ez azért következett be, mert a pályázattal kapcsolatos minden döntést meg kell küldeni
a VÁTI Kft-nek. A közreműködő szervezet kérte, hogy halasszák el az eredményhirdetést,
mert hiánypótlásra szólították fel a pályázót. Személy szerint bízik abban, hogy néhány napon
belül a pályázónak sikerül a hiánypótlást elvégezni, s ezzel a tervnek megfelelően február
végén az üzem is kész lesz, ami azt jelenti, hogy a technológiai gépsor bekerül a csarnokba.
Maga az üzemcsarnok és a kazánok elkészültek, melyek beüzemelése megtörtént. Az I. fokú
építési hatóság most bonyolítja a csarnok használatbavételi engedélyét.
Kitér arra, miszerint az iskola szempontjából nagyon fontos, hogy olcsón fognak előállítani
energiát az épületek fűtésére. Azonban nem kis munkával, ugyanis az energia előállítása
sokkal több feladatot ró az intézményre, mint a gáz. Bízik abban, ha egy-két éven belül
beindul ez az üzem, s valóban jól fog vizsgázni az intézményben, akkor hamarosan egyéb
intézmények is be tudnak lépni a fűtési rendszerbe. Ehhez természetesen pénz kell, ami azt
jelenti, hogy újabb földeket kell betelepíteni energiafűvel. Hangsúlyozza, Zircen van annyi
szabad föld, amin lehetne termelni úgy, hogy nem az élelmiszernövényektől veszik el a
területet, mivel 8-10 aranykorona értékű földeken már megterem az energiafű. Reméli,
néhány éven belül Zirc lakosságánál is megjelenik erre az igény, mert az üzem kapacitása
bőven elbírja a termelést. Hozzáteszi, a működő üzem 20 munkanap alatt egy műszakban
letermeli az intézmény összes energiaszükségletét.
Ottó Péter polgármester úgy véli, a mintaprojekt tekintetében országszerte figyelemmel
kísérik az iskola tevékenységét. Valószínűnek tartja, hogy az lehet a legköltség-hatékonyabb
megoldás, ha valaki saját maga a megújuló energiaforrást megtermeli, előállítja és
felhasználja. Ugyanakkor a piacról történő beszerzés esetében azt látják, hogy a gáz világpiaci
árához igazodik a pellet ára. Kérdezi, az iskola számításai szerint – amennyiben saját maga
állítja elő - hány százalékos megtakarítást eredményez a gázköltségekhez képest?
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Szabó József Attila projektvezető válasza szerint 40 % megtakarítást hoz. Hozzáteszi, ha
valakinek van egy hektár földje, akkor azon meg tudja termelni egy családi ház egész évi
pellet-szükségletét. A lekaszálás és felbálázás nem jelent problémát, viszont kell egy pellet
üzem, ami feldolgozza. A pellet előállítása nagyon sokba kerül, ezért lennének a zircihez
hasonló régióközpontok, ugyanis számítások szerint 25 km-es körzetből még megéri
beszállítani az energiafüvet. Magát a pelletet már bárhova lehet szállítani, mert annak olyan
tömény a fűtőértéke, hogy vetekszik a szénnel vagy a fával. Tudomása szerint
Székesfehérváron az egyik pellet üzemben 12,- Ft-os önköltségi áron állítják elő a fűpelletet, s
42,- Ft-ért árulják. Az a baj, hogy a megtermelt pelletet a kereskedelemben mindjárt
hozzáigazítják a többi energiahordozó árához, így viszont nem lehet elvárni a lakosságtól,
hogy átálljon pelletfűtésre. Azt tudomásul kell venni, hogy maga a kazán nem olcsó. Egy
családi ház fűtéséhez szükséges 25 kW körüli, teljesen automata kazán 600.000 – 900.000,- Ft
áron már kapható. Azonban a 42,- Ft-os pellet mellett ezt senki sem fogja megkockáztatni.
Megjegyzi, az e tevékenységben résztvevők folyamatosan hangoztatják, hogy a jövőben a
megújuló energiatámogatásokat e területre kellene adni. Tehát, azt kellene támogatni, aki hőt
tud előállítani. A kormány, ha az uniós forrásokból áldozna arra, hogy akár 50 %-ban
támogatja a kazánvásárlást egy családi háznál, akkor az emberek sokkal szívesebben
ráállnának erre a rendszerre, és hatékonyabban lehetne bevezetni.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a megújuló,
illetve alternatív energiahordozókról és a további hasznosítás lehetőségeiről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 15 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalásával folytatja az
ülést.
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