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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. március 28-án 17,00 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, Horváth Ivett, Lingl Zoltán, Dr. Varga Tibor (6 fő)
- távolmaradását előre jelezte: Horváth László képviselő,
- távolmaradását előre nem jelezte: Dr. Horváth Sándor képviselő,
Kasper Ágota képviselő,

- meghívottak: Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Kaszás Béla osztályvezető,
Várszegi Bernadett osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Findeisz János díszpolgár,
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár,
Illés Ferenc múzeumigazgató – díszpolgár,
Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető,
Encz Ilona megbízott intézményvezető,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Dr. Tótth Árpád városi kórház igazgatója,
Koósné Stohl Ilona Szociális Szolgáltató Központ vezetője,
Varga Gábor zirci mentőállomás vezetője,
Puklér Géza Dalkia Energia Zrt. dunántúli régiójának kereskedelmi vezetője.

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
9 tagja közül jelen van 6 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd indítványozza, hogy a
9./ - Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása - napirendi pontot a napirendi tájékoztatóban megfogalmazott indokok alapján ne
tárgyalják a mai ülésen.
Kérdés nem hangzik el.
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A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület „Egyéb ügyek”
keretében tárgyalja meg a „Zirc, Liszt F. utcai szennyvízátemelő szivattyú csere” című
előterjesztést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület „Egyéb ügyek”
keretében tárgyalja meg a „Kártalanítási megállapodás (közcélú hálózat létesítésére)
jóváhagyása” című előterjesztést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület „Egyéb ügyek”
keretében tárgyalja meg a „Térségi TDM szervezethez történő csatlakozás” című
előterjesztést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület „Egyéb ügyek”
keretében tárgyalja meg a KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület „Egyéb ügyek”
keretében tárgyalja meg „A Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottságba tag, valamint
gazdasági tanácsnok választása” című előterjesztést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület „Egyéb ügyek”
keretében tárgyalja meg az „Új utasváró építése Zirc, Bakonybéli utca helyközi
autóbuszmegállóban” című előterjesztést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 17./ - A STÚDIÓ KB új helyének kialakítása, kivitelező kiválasztása – napirendi
pontot zárt ülés keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 19/d - KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” című pályázat benyújtása – napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalják.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 19/f – Új utasváró építése Zirc, Bakonybéli utca helyközi autóbuszmegállóban –
napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2011.(III.28.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
2./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
3./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól
szóló 7/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 21/2004.(V.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
5./ A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011-2014 évekre vonatkozó
gazdasági programjának megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatói álláspályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ A 2011/2012-es tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly
Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában
Előadó: Horváth Ivett, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
9./ A költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
10./ Zirc Városi Önkormányzat
Szabályzatának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Polgármesteri

Hivatala

Szervezeti

és

Működési
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11./ A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által ellátott feladatok, Zirc Városi
Önkormányzatra eső finanszírozási hányadának biztosításával kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre (7/2011.(III.9)
BM rendelet)
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Döntés a 2011. évi „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” szakmai kitüntetések
adományozására szóló javaslattételi felhívás közzétételéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Döntés a 2011. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetések adományozására
szóló javaslattételi felhívás közzétételéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Zirc város helyi építési szabályzatát megalapozó koncepció módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
19./ Egyéb ügyek
a/ Zirc, Liszt F. utcai szennyvízátemelő szivattyú csere
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Kártalanítási megállapodás (közcélú hálózat létesítésére) jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
c/ Térségi TDM szervezethez történő csatlakozás
Előadó: Ottó Péter polgármester
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
20./ Tájékoztató jelentés a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2010. évi munkájáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
21./ Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet részvétele a KDOP-5.2.1/C-11 „A
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton
Előadó: Dr. Tótth Árpád főigazgató
23./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök
25./ Tájékoztató a távhőszolgáltatás díjváltozásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester

6
Zárt ülés keretében:
I. Személyi ügyek
1./ Bölcsődei érdekképviseleti fórumba történő delegálás
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ STÚDIÓ KB új helyének kialakítása, kivitelező kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Bér Júlia által lakott lakás lakbér ügye
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ Egyéb ügyek
d/ KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések
hasznosítással kombinálva” című pályázat benyújtása
Előadó: Ottó Péter polgármester

megújuló

energiaforrás

e/ A Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottságba tag, valamint gazdasági tanácsnok
választása
Előadó: Ottó Péter polgármester
f/ Új utasváró építése Zirc, Bakonybéli utca helyközi autóbuszmegállóban
Előadó: Ottó Péter polgármester
22./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2011. I. félévi pályázati döntésről szóló
tájékoztató
Előadó: Horváth Ivett, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
24./ Tájékoztató a Veszprém Megyei Bíróság előtti 1.G.40.150/2007. számú ügyről
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjait a nyílt ülést követően
vitassák meg, illetve a meghívottakra tekintettel a napirend előtti jelentések után tárgyalják
meg a 20./, 21./ és a 25./ napirendi pontokat.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
NAPIREND ELŐTT:
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak legfontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
20./ Tájékoztató jelentés a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2010. évi munkájáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a Középdunántúli Regionális Mentőszervezet 2010. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.

21./ Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet részvétele a KDOP-5.2.1/C-11 „A
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton
Előadó: Dr. Tótth Árpád főigazgató
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Dr. Tótth Árpád főigazgató ismerteti a tájékoztató tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag „A
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

8
25./ Tájékoztató a távhőszolgáltatás díjváltozásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a
távhőszolgáltatás díjváltozásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
2./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a módosított rendelet-tervezet elfogadását.
Dr. Árpásy Tamás jegyző pontosítja a módosított rendelet-tervezet 16. § első mondatát, mely
szerint „Átmeneti segély a 12. §-ban szabályozott esetben napi egy alkalommal a
segélyezettnek becsomagolva eljuttatott intézményi ebéd-melegétkeztetés formájában – a
legmagasabb intézményi díjszabás alapján kiszámított időtartamig – is adható”.
Sümegi Attila aljegyző a pontosítással egyetért, azt elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a pontosítást - 6 igen
szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:
8/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

3./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól
szóló 7/2010.(III.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a módosított rendelet-tervezet elfogadását.
Ottó Péter polgármester javasolja a módosított rendelet-tervezet 2. § (2) bekezdésében a
„külön eljárás nélkül” megfogalmazás elhagyását, s így a mondat helyesen:
„Ellátást kell biztosítani a – személyes gondoskodás keretében – annak a személynek és
eltartottjainak, aki önmaga és eltartottjai számára emberhez méltó körülményeket biztosítani
nem képes.”
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosítást - 6 igen
szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:
9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról

4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 21/2004.(V.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
javasolja a módosított rendelet-tervezet elfogadását.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a módosított rendelet-tervezet elfogadását az alábbi
módosítással:
„45. § (1) 21. a kulturális intézmények ügyeivel kapcsolatos előterjesztéseket,
intézkedéseket.”
Dr. Árpásy Tamás jegyző elmondja, hogy a bizottságok által megfogalmazott módosító
javaslatokat elfogadta, s azok beépítésre kerültek a módosított rendelet-tervezetbe. A
pótanyagban kiküldött módosított rendelet-tervezetbe beemelésre került még a gazdasági
tanácsnoki tisztség, illetve ezzel szoros összefüggésben a gazdasági tanácsnoki feladatkör
szabályozása a paragrafusok számozásának értelemszerű változásával.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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Ottó Péter polgármester utal arra, hogy az elfogadott pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben már nem szerepel a kamatmentes
kölcsön intézménye. A polgármester korábban átruházott hatáskörben végezte az ezzel
kapcsolatos feladatokat, ezért javasolja, hogy a rendelet-tervezet 46. § (5) bekezdéséből a 2.
pont kerüljön ki.
Dr. Árpásy Tamás jegyző a javaslattal egyetért, azt elfogadja.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosításokat - 6 igen
szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:
10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet
Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

5./ A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011-2014 évekre vonatkozó
gazdasági programjának megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Emberi Erőforrás Bizottság a módosításokkal együtt javasolja a gazdasági program
elfogadását.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy a bizottságok által megfogalmazott módosítások
bekerültek a pótanyagban kiküldött gazdasági programba. Mindenkinek megköszöni az építő
jellegű észrevételeket és gondolatokat. Véleménye szerint egy tartalmas anyag készült el, amit
a város honlapján közzétesznek.
Az előterjesztéssel kapcsolatban javasolja a 4.2.3. „Infrastruktúra fejlesztése” című fejezetben
a 4.2.3.2. pont helyett a következő mondat beillesztését:
„A kiépített szennyvízcsatorna-hálózatra minden ingatlant rá kell kötni.”
A gazdasági programban még tévesen szerepelt ez a pont, mert a szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítéséről rendelkezik, ugyanakkor a beruházás befejeződött. Most az elsődleges cél, hogy a
kiépített szennyvízcsatorna-hálózatra lehetőség szerint mindenki kössön rá.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosításokat - 6 igen
szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2011.(III.28.) Kt. határozata
2011-2014 évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014 évekre vonatkozó – jelen
előterjesztés mellékletét képező – gazdasági programját elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

6./ Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatói álláspályázat kiírása
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 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2011.(III.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház igazgatói – magasabb vezetői – feladatainak ellátására az előterjesztés 1. számú
mellékletében foglaltak alapján pályázatot ír ki.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati eljárással kapcsolatos feladatok
elvégzésére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos

7./ Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve
Előadó: Ottó Péter polgármester
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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 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2011.(III.28.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi
közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: folyamatos

8./ A 2011/2012-es tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly
Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában
Előadó: Horváth Ivett, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2011.(III.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola bázisintézményében a 2011-2012. tanévben amennyiben a
beiratkozók száma meghaladja a 78-at négy, 78 vagy ennél kevesebb beiratkozó esetén
három első osztályos tanulócsoport indítását engedélyezi.
2./ A képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2011-2012. tanévben az első osztályos tanulók
részére a bázisintézményben két napközis csoport szerveződjön.
3./ A képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2011-2012. tanévben a hetedik osztályos tanulók
részére a bázisintézményben a meglévő három helyett négy osztály szerveződjön.
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4./ A képviselő-testület utasítja a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: 1./ - 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
4./ pont esetében: Lingl Zoltán igazgató
Határidő: 1./ - 3./ pont esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2011. augusztus 31.

9./ A költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
javasolja a módosított 5. számú melléklettel a határozati javaslatok elfogadását.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását a módosított
mellékleteknek megfelelően.
Ottó Péter polgármester kérdezi, az előterjesztés módosított mellékletei már tartalmazzák a
bizottságok által megfogalmazott javaslatokat?
Dr. Árpásy Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztés egyrészt a STÚDIÓ KB – Ifjúsági
és Közösségi Ház nevének átvezetése, másrészt az alapító okiratokban az egyik pont címének
a megváltoztatása az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályban foglaltak
értelmében. A harmadik ok a közcélú munkavégzés feladatainak beépítése az alapító
okiratokba. Ezen kívül az óvoda alapító okiratában a bakonybéli tagintézmény teljes nevének
megjelenítésére került sor, valamint a STÚDIÓ KB – Ifjúsági és Közösségi Ház vezetőjének
kinevezési, választási és megbízási rendjéről szóló passzust igazították a többi intézmény
alapító okiratában foglaltakhoz.
Kapitány Zsolt irodavezető hozzáteszi, hogy a módosított mellékletek a bizottságok javaslatait
teljes egészében tartalmazzák, illetve történt egy technikai módosítás, mivel a módosító
okiratokból és az egységes szerkezetű alapító okiratokból kimaradt a közcélú
foglalkoztatással kapcsolatos „szakfeladat” megnevezés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2011.(III.28.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala alapító okiratának módosító okiratát 2011. április 11-i 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. április 11-i 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 Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 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: 2011. április 5.
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2011.(III.28.) Kt. határozata
Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosító okiratát 2011. április 11-i 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. április 11-i
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.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 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: 2011. április 5.
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2011.(III.28.) Kt. határozata
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratának módosító okiratát 2011. április 11-i 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. április 11-i 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 Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 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: 2011. április 5.

51/2011.(III.28.) Kt. határozata
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Tourinform Zirc alapító okiratának módosító okiratát 2011. április 11i 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.
április 11-i 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 Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 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: 2011. április 5.
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2011.(III.28.) Kt. határozata
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház alapító okiratának módosító okiratát 2011. április 11-i 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. április 11-i 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 Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 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: 2011. április 5.

A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2011.(III.28.) Kt. határozata
STÚDIÓ KB – Ifjúsági és Közösségi Ház
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a STÚDIÓ KB – Ifjúsági és Közösségi Ház
alapító okiratának módosító okiratát 2011. április 11-i hatállyal az előterjesztés 11. számú
mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a STÚDIÓ KB – Ifjúsági és Közösségi Ház
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2011. április 11-i 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 Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 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: 2011. április 5.
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2011.(III.28.) Kt. határozata
Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Erzsébet Kórházrendelőintézet alapító okiratának módosító okiratát 2011. április 11-i 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. április 11-i 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.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság 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: 2011. április 5.

10./ Zirc Városi Önkormányzat
Szabályzatának módosítása

Polgármesteri

Hivatala

Szervezeti

és

Működési

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 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2011.(III.28.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosító okiratát 2011. április 11-i
hatályba lépéssel az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
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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 Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. függelékének módosításával
kapcsolatosan utasítja az érintett költségvetési szervek vezetőit a módosított
együttműködési megállapodás megkötésére.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
4./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző, Lingl Zoltán igazgató,
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető,
Benczikné Tóth Magdolna igazgató, Encz Ilona intézményvezető,
Illés Ferenc igazgató
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2011. április 12.
4./ pont esetében: 2011. április 12.

11./ A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása
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 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2011.(III.28.) Kt. határozata
a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
- 2011. június 1-től 2011. július 24-ig, illetve 2011. augusztus 22-től nyitva;
- 2011. július 25-től 2011. augusztus 21-ig zárva.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét
tájékoztassa.
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3./ A képviselő-testület utasítja az intézményvezetőt, hogy a bölcsőde nyári nyitvatartási
rendjéről az érdekelteket nyilvánosan közzétett felhívásban tájékoztassa.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2011. április 1.

12./ Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által ellátott feladatok, Zirc Városi
Önkormányzatra eső finanszírozási hányadának biztosításával kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Ottó Péter polgármester
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 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2011.(III.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is fenntartja a 20/2010.(II.12.) Kt.
számú határozatával kinyilvánított szándékát, amely arra irányul, hogy lehetővé tegye a
Zirc Kistérség Többcélú Társulásban résztvevő települések lakosai számára a pszichiátriai
betegek nappali ellátásának, a fogyatékosok nappali ellátásának, valamint az időskorúak
nappali ellátásának keretében nyújtott szolgáltatások igénybevételét.
2./ A képviselő-testület az 1./ pontban részletezett cél elérése érdekében vállalja, hogy azon
önkormányzattól, amely részt vesz az 1./ pontban felsorolt nappali ellátásokban, és ezen
feladatellátások tekintetében Zirc Kistérség Többcélú Társulás felé hozzájárulás fizetési
kötelezettsége keletkezne, azt átvállalja úgy, hogy az átvállalt összeg nem lehet magasabb,
mint az adott önkormányzatnak Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központtal elláttatott
feladataiból keletkező összes befizetési kötelezettsége.
3./ A 2./ pontban részletezett vállalási kötelezettség - az 1./ pontban részletezett nappali
ellátások tekintetében - a kiegészítő normatíva igénybevételi lehetőségének időtartamára,
de legfeljebb 2011. december 31-ig áll fenn.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az érintett önkormányzatokkal és Zirc
Kistérség Többcélú Társulásával jelen döntést ismertesse.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos
3./ pont esetében: 2011. december 31.
4./ pont esetében: 2011. április 5.
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13./ Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre (7/2011.(III.9)
BM rendelet)
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
javasolja a két fejlesztési cél önálló határozatba foglalását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2011.(III.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.(III.09.) BM rendeletben
meghirdetett támogatásra pályázatot nyújt be. A pályázat tárgya a Reguly Antal Általános
Iskola és Előkészítő Szakiskola zirci feladat-ellátási helyén lévő épületek infrastrukturális
fejlesztése:
Zirc
A fejlesztés célja:
„A” épület tornaterem padlóburkolat csere
A fejlesztés bruttó összköltsége:
13 651 329 forint
A fejlesztés forrásösszetétele:
Állami támogatás (80%)
10 921 063 forint
Önerő (20%)
2 730 266 forint
2./ A képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 2.730.266,- Ft, azaz Kettőmillióhétszázharmincezer-kettőszázhatvanhat forint önrész összegét a 2011. évi Pályázati
Tartalék Alap terhére biztosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2011. április 1.

A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2011.(III.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.(III.09.) BM rendeletben
meghirdetett támogatásra pályázatot nyújt be. A pályázat tárgya a Reguly Antal Általános
Iskola és Előkészítő Szakiskola zirci feladat-ellátási helyén lévő épületek infrastrukturális
fejlesztése:
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„B” épület lapostetős rész homlokzati
hőszigetelés, tetőszigetelés, nyílászáró csere
34 547 496 forint

A fejlesztés célja:
A fejlesztés bruttó összköltsége:
A fejlesztés forrásösszetétele:
Állami támogatás (80%)
27 637 997 forint
Önerő (20%)
6 909 499 forint
2./ A képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 6.909.499,- Ft, azaz Hatmilliókilencszázkilencezer-négyszázkilencvenkilenc forint önrész összegét a 2011. évi Pályázati
Tartalék Alap terhére biztosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2011. április 1.

14./ Döntés a 2011. évi „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” szakmai kitüntetések
adományozására szóló javaslattételi felhívás közzétételéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
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 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2011.(III.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közzé teszi a „ZIRC VÁROS
KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” szakmai kitüntetések 2011. évi adományozására szóló
javaslattételi felhívást.
2./ A képviselő-testület felkéri a szakbizottságokat, hogy 2011. május 27-ig véleményezzék a
kitüntetési javaslatokat.
3./ A képviselő-testület 2011. májusi ülésén dönt a városi kitüntetések odaítéléséről.
4./ A képviselő-testület a kitüntetési rendszer lebonyolítására felkéri Zirc Város Jegyzőjét.
Felelős: 1./ - 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
4./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidők: 1./ pont esetében: 2011. március 31.
2./ pont esetében: 2011. május 27.
3./ pont esetében: 2011. május 31.
4./ pont esetében: 2011. június 30.
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15./ Döntés a 2011. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetések adományozására
szóló javaslattételi felhívás közzétételéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását, illetve a 2012. évi
Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetések odaítélésének szakmai véleményezését
ellátó új személyi összetételű Előkészítő Bizottság megválasztását 2012. február 28-ig.
Ottó Péter polgármester az Emberi Erőforrás Bizottság javaslatát illetően elmondja, hogy nem
az Előkészítő Bizottság tagjaival, személyi összetételével van probléma. Bizottsági ülésen
felmerült, hogy a képviselő-testület 2010. március 29-i döntésével a 2010. évi javaslattételhez
kapcsolódóan határozta meg a bizottság összetételét. Az előterjesztés előkészítése során most
nem tettek arra vonatkozóan szándékot, illetve lépést, hogy új összetételű bizottság kerüljön
megválasztásra. Úgy gondolja, az Előkészítő Bizottság jelenlegi tagjai közül vannak olyan
köztiszteletben álló emberek, akik sok évtizeden keresztül nagyon aktív részesei voltak a
város mindennapjainak, de talán koruk és egyéb elfoglaltságuk miatt lehet, hogy már nem
annyira aktívak. Tehát, egy-egy személy esetében mindenképpen célszerűnek tartaná a
bizottság összetételének megújítását.
A bizottság javaslatával összhangban megfogalmaz egy második határozati javaslatot az
alábbiak szerint:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a 2012.
februári képviselő-testületi ülésre készítsen javaslatot köztiszteletben álló személyek
részvételével a Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetések odaítélésének szakmai
véleményezését ellátó Előkészítő Bizottságra vonatkozóan. Határidő: 2012. február 28.”
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2011.(III.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közzé teszi a Zirc Város Díszpolgára cím
és a Pro Urbe Emlékérem kitüntetés adományozására szóló 2011. évi javaslattételi
felhívást.
2./ A képviselő-testület felkéri az Előkészítő Bizottságot, hogy 2011. május 31-ig
véleményezze a kitüntetési javaslatokat.
3./ A képviselő-testület a kitüntetési rendszer lebonyolítására felkéri Zirc Város Jegyzőjét.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidők: 1./ pont esetében: 2011. március 31.
2./ pont esetében: 2011. május 31.
3./ pont esetében: 2011. augusztus 20.
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2011.(III.28.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a 2012. februári
képviselő-testületi ülésre készítsen javaslatot köztiszteletben álló személyek részvételével a
Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetések odaítélésének szakmai véleményezését
ellátó Előkészítő Bizottságra vonatkozóan.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2012. február 28.

16./ Zirc város helyi építési szabályzatát megalapozó koncepció módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság
javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2011.(III.28.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 248/2010.(XI.2.) Kt. számú határozatával
elfogadott, helyi építés rendjét meghatározó helyi építési szabályzat módosítását megalapozó
koncepciót az alábbiak szerint kiegészíti:
„A gazdasági kereskedelmi szolgáltató 2-es jelzéssel ellátott területek előírásait módosítani
kell oly módon, hogy az a gazdaság fejlesztésének irányába hasson, a meglévő telkek
beépíthetőségét elősegítse.”
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2011.(III.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzat módosítását
megalapozó koncepció kiegészítésére tett - jelen előterjesztés mellékletét képező tervezői ajánlatot elfogadja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a 63/2011.(III.28.) Kt. határozattal kiegészített
248/2010.(XI.2.) Kt. számú határozattal összefüggésben az LT-PLAN Bt-vel (Tatabánya,
Tátra u. 1/a) - mint tervezővel - kötött tervezői szerződés megfelelő módosítására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. április 15.

19./ Egyéb ügyek
a/ Zirc, Liszt F. utcai szennyvízátemelő szivattyú csere
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2011.(III.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Bakonykarszt Zrt.
a Zirc, Liszt F. utcai szennyvízátemelőben szivattyút cseréljen - a bérleti díj terhére 350.000,- Ft + ÁFA értéken.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pont
szerinti hozzájárulás Bakonykarszt Zrt. felé történő kiadására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. március 31.

b/ Kártalanítási megállapodás (közcélú hálózat létesítésére) jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2011.(III.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Zirc 1932/177 hrsz-ú közterület
tulajdonosa elfogadja az E-ON ÉDÁSZ Zrt. egyszeri kártalanítási ajánlatát, melyet az új
Zirc-Bakonybél 20 kV-os légvezeték biztonsági övezete miatti értékcsökkenésre ad.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
előterjesztés mellékletét képező „Kártalanítási Megállapodás” aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. április 05.

c/ Térségi TDM szervezethez történő csatlakozás
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.
Kérdés
Dr. Varga Tibor képviselő kérdezi – miután az előterjesztésből nem derül ki -, hogy ez egy
nonprofit kft. lenne, s a határozati javaslatban megjelölt évenkénti összegek működési
hozzájárulást jelentenek?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy igen. Hozzáteszi, a nonprofit gazdasági társaság
esetében 500.000,- Ft a törzstőke minimális összege. Mind a törzstőke összegét, mind a
pályázat elkészítésének költségét Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalta
magára. Tehát, sem a pályázat elkészítésében, sem a társaság létrehozásának jogi
procedúrájával kapcsolatban elvileg másnak nincs kötelezettsége. Az önkormányzatnak a
pályázattal kapcsolatban akkor lehet előrehozott kötelezettsége 2011. évben, ha nyertes a
térségi TDM szervezet által benyújtott pályázat és a támogatási szerződés megkötésére még
ebben az évben sor kerül. A támogatási szerződés megkötéséhez igazolni kell a pályázati
önerő meglétét, s ebben az esetben a nonprofit gazdasági társaságot alkotó tagok tagi
kölcsönként a következő évi befizetési kötelezettségük terhére megelőlegezik a pályázathoz
szükséges önerő összegét.
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Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2011.(III.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a jelen
előterjesztés mellékletében feltüntetett önkormányzatok és más szervezetek által
Veszprém megyében létrehozandó térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment
szervezethez (továbbiakban: térségi TDM- szervezet) alapítóként csatlakozni kíván 5,5 %os tulajdoni hányaddal, ami a térségi TDM szervezetben 1 szavazatot jelent.
2./ A térségi TDM szervezetben az éves alapítói hozzájárulás rá eső részét mindenkori
költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:
2012-ben: 1.650.000,- Ft
2013-ban: 1.650.000,- Ft
2014-ben: 1.100.000,- Ft
2015-ben: 1.100.000,- Ft
2016-ban: 1.100.000,- Ft
3./ Az 1./ pontban leírt csatlakozása feltételeként a képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a
társasági szerződés rögzítse, hogy a térségi TDM szervezetben lévő tulajdoni hányadát a
későbbiekben megalakuló, Zirc közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel
rendelkező helyi TDM szervezet részére a térségi TDM szervezet tagjainak külön
hozzájárulása nélkül értékesítheti.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 3/ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2011.(III.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2011.(III.28.) Kt. határozatában leírt
térségi TDM szervezet alapítása kapcsán a helyi szolgáltató szervezetek bevonásával helyi
Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet (továbbiakban: helyi TDM szervezet)
létrehozását kezdeményezi.
2./ Vállalja a regisztrációhoz elengedhetetlen, jelenleg a fenntartásában lévő Békefi Antal
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc részeként működő Tourinform
Iroda, mint információs iroda átadását a helyi TDM szervezet részére azzal, hogy:
- A helyi TDM szervezet megalakulásakor az induláshoz szükséges személyi és dologi
költségekhez hozzájárul. Ezen hozzájárulás éves összege nem haladhatja meg a Békefi
Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc részeként működő
Tourinform Iroda által ellátott feladatok 2011. évi finanszírozásának szintjét.
- A Tourinform Irodát a helyi TDM szervezet megszűnése, ellehetetlenülése esetén tovább
működteti az átadáskori feltételeknek megfelelően.
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3./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt szolgáltató szervezetekkel a helyi TDM
szervezet létrehozására irányuló tárgyalásokra, és a társasági szerződés döntésre történő
előkészítésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos
3./ pont esetében: 2011. május 31.

23./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 18 óra 30 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

