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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. április 26-án 18,20 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, Horváth László, Lingl Zoltán, Dr. Varga Tibor (7 fő)
- távolmaradását előre nem jelezte: Dr. Horváth Sándor képviselő,
Kasper Ágota képviselő,

- meghívottak:

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Kapitány Judit Gyámhivatal vezetője,
Findeisz János díszpolgár,
Hajba Zsolt őrsparancsnok,
Gáberné Szellem Éva könyvvizsgáló,
Németh Gábor Emberi Erőforrás Bizottság tagja,
Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető,
Encz Ilona megbízott intézményvezető,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Schreindorfer Károly ügyvezető,
Dr. Tótth Árpád kórházigazgató,
Dr. Giczi Róbert Veszprém városi rendőrkapitány,
Komenda József rendőr-törzszászlós - szolgálatparancsnok,
Koósné Stohl Ilona intézményvezető,
Bácsiné Nyiri Éva ülnök-jelölt,
Strasszer Ödön ülnök-jelölt,
Busz János ülnök-jelölt,
Dunár Ferenc ülnök-jelölt,

valamint megjelent még a lakosság köréből 2 fő.
Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
9 tagja közül jelen van 7 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd indítványozza, hogy
az „Egyéb ügyek” keretében jelzett a/, b/ és c/ pontokat ne tárgyalják, mivel a képviselőtestület korábban már döntést hozott e tárgykörben.
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Javasolja, hogy az 1./ és a 15./ napirendi pontok mellett a 14./ napirendi pontot szintén zárt
ülés keretében vitassák meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület „Egyéb ügyek”
keretében tárgyalja meg „A zirci 1893/a hrsz-ú ingatlan hasznosítása” és „A 67/2011.(III.28.)
Kt. határozat módosítása” című előterjesztést.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 14./ - Önkormányzati belterületi utak kátyúzása – napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2011.(IV.26.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
2./ Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
5./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
6./ Beszámoló a Zirci Városi Rendőrőrs 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok
7./ Beszámoló a 2010. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
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8./ Beszámoló – átfogó értékelés – Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátásáról 2010. évben
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
9./ Beszámoló Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2010. évi szakmai, illetve az
„Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás – Zirc” tevékenységéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ Zirc Város Civil Koncepciója
Előadó: Németh Gábor, az Emberi Erőforrás Bizottság tagja
11./ Zirc Városi Önkormányzat
Szabályzatának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Polgármesteri

Hivatala

Szervezeti

és

Működési

12./ A települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó
megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ A Pohlheim-Grüningen-i adomány felhasználása
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Egyéb ügyek
a/ A zirci 1893/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
b/ A 67/2011.(III.28.) Kt. határozat módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
17./ Tájékoztató Zirc város pénzbeli és természetbeni szociális ellátásairól 2010. évben
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
18./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Dr. Varga Tibor bizottsági elnök
Lingl Zoltán bizottsági elnök
Horváth Ivett bizottsági elnök
Zárt ülés keretében:
I. Személyi ügyek
1./ Zirci Városi Bíróságra ülnökök választása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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14./ Önkormányzati belterületi utak kátyúzása
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ TIOP 1.1.1-07/1 pályázat „IKT eszközfejlesztés a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskolában” közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester a meghívottakra tekintettel javasolja, hogy az 1./ napirendi pontot
követően a 2./, 6./ és a 9./ napirendi pontot tárgyalják, majd a többi zárt ülési napirendi pontot
a nyílt ülés után vitassák meg.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatja a javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés 1./ napirendi pontjának tárgyalására.
2./ Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Gáberné Szellem Éva könyvvizsgáló tájékoztatása szerint elvégezték könyvvizsgálói
feladataikat, megvizsgálták Zirc város 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési
beszámolóját. Az ezt alátámasztó számviteli nyilvántartásokat nagyon jó színvonalúnak és
példa értékűnek tartják. Auditálási eltérés megállapítására egyetlen egy tételnél került sor, ami
gyakorlatilag vagyonváltozást nem jelent, egy egyszerű technikai jellegű módosításról van
szó. A hitelesítő záradékuk korlátozás nélküli, melyben azt tanúsítják, hogy ez a beszámoló
megbízható és valós képet mutat Zirc város 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról, és a
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
11/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
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6./ Beszámoló a Zirci Városi Rendőrőrs 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását. A
bizottság kezdeményezi, hogy a képviselő-testület fejezze ki elismerését az őrs 2010. évben
végzett munkája iránt, és a határozat kerüljön megküldésre a Veszprém Városi
Rendőrkapitányság, illetve a megyei rendőr-főkapitányság vezetése számára is.
A bizottság javasolja az alábbi kiegészítő határozati javaslatok elfogadását:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Veszprémi
Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrsének éves beszámolójához kapcsolódóan – az
őrsparancsnok javaslatára – a rendőrség Zirc városában a beszámolóval érintett évben végzett
tevékenységének elismerésére „….év Zirc Város Rendőre” oklevelet adományozhat 1 fő
részére. Felelős: Ottó Péter polgármester, Határidő: azonnal”
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Rendőrőrs parancsnokának
javaslatára Komenda József r. törzszászlós szolgálatparancsnok részére a 2010. évben
végzett kiemelkedő teljesítményének elismeréseképpen „2010 év Zirc Város Rendőre”
oklevelet adományozza.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert az oklevél átadásának végrehajtására.
Felelős: Ottó Péter polgármester, Határidő: azonnal”
Dr. Giczi Róbert rendőrkapitány elmondja, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság az elmúlt
évben a nyomozási eredményességi mutatókat illetően a megyeszékhelyi kapitányságok
vonatkozásában országosan az első helyezést érte el. Az országban működő
rendőrkapitányságok közül pedig a 14. helyet. Kiemeli, a Zirci Rendőrőrs a Veszprémi
Rendőrkapitányságnak nagyon fontos szervezeti egysége, és a rendőrőrs munkája
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a kapitányság egésze ilyen szép eredményeket ért el.
Ezek számok, statisztikai adatok, amiket elsősorban a rendőr-szakemberek szoktak elemezni,
és őket, mint rendőröket megítélni. Számára viszont legalább ennyire fontos a területükön élő
állampolgárok véleménye róluk.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket, fogalmazzák meg
kritikájukat a rendőrőrssel szemben.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Dr. Varga Tibor képviselő kiemeli, hogy évek óta kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt a
rendőrőrs mind a felderítési, mind a nyomozati eredményesség tekintetében. Úgy gondolja,
nem véletlen, hogy az ügyrendi bizottság elismerésre javasolja az őrs munkáját.
Kitér arra, hogy néhány hete beszélgetett a közbiztonsági alapítvány kuratóriumának
elnökével, aki a rendőrőrs épületének belső állapotát középkori viszonyokhoz hasonlította.
Személy szerint szeretné, ha a körülményekben történne valami javulás, mert úgy véli, azon
emberek szemében, akik belépnek az épületbe, maga a látvány lehetőleg ne rombolja le
tekintélyét a rendőrőrs minőségi munkájának.
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Tudja, a megyei rendőrfőkapitánynak kellene ezt felvetnie miután a költségvetés gazdája a
megyei főkapitányság, azonban nem ártana elgondolkodni, hogy esetleg önkormányzati
szinten valamilyen formában kezdeményező lépéseket tegyenek azért, hogy az áldatlan
körülmények kicsit megváltozzanak az őrs épületén belül.
Horváth László képviselő csatlakozik a képviselőtársa által elmondottakhoz, mivel úgy látja,
hogy a rendőrőrs épületének külső, valamint a gépjármű-állomány megújulása után valami
megakadt, mert ezután következett volna a belső építészeti és berendezéssel való felújítás.
Véleménye szerint a csatlakozó határozati javaslatokba beleférne egy olyan javaslat, mely
szerint a képviselő-testület azzal a kéréssel fordul a megyei rendőrfőkapitányhoz, hogy a Zirci
Rendőrőrs épületének belső rekonstrukcióját, illetve a bútorzat cseréjét szíveskedjen
biztosítani. Megítélése szerint a képviselő-testületnek is el kellene gondolkodni azon, hogy
mivel tud ebben valami plusz támogatást nyújtani.
Móri László zirci lakos elmeséli azt a vele megtörtént esetet, amikor egy ismeretlen helyre
tévedt személygépkocsijával és többszöri próbálkozás után sikerült csak telefonkapcsolatba
lépnie a Zirci Rendőrőrs munkatársával, aki nem tudta beazonosítani a tartózkodását. Nem
érti, hogy a mai technikai eszközökkel miért nem tudták az ő hívását regisztrálni és
elakadásának helyét meghatározni. Amennyiben a rendőrőrs nem rendelkezik ilyen
berendezéssel, akkor hajlandó azt megvásárolni, mert különben nem tudnak segíteni bajba
jutott embereken.
Dr. Giczi Róbert rendőrkapitány elmondja, ha Zirc térségében jár valaki, akkor a 107-es
segélyhívó számon kezdeményezett hívás a Zirci Rendőrőrsre fut be. Hozzáteszi, hogy a
rendőrőrsön nincs még olyan készülék, ami beazonosítaná a segélykérő tartózkodási helyét.
Olyan előfordul, hogy a mobiltelefonról kezdeményezett hívás a térerő hiánya miatt esetleg
eredménytelen.
Ottó Péter polgármester utal az előterjesztés határozati javaslatára, amely a rendőrőrs 2010.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Javasolja e mondatot kiegészíteni azzal,
hogy az őrs személyi állományának magas színvonalú és kiegyensúlyozott szakmai munkáját
a képviselő-testület elismeri. E határozati javaslat 2./ pontjában hívnák fel a megyei
főkapitány figyelmét, és azt a kérést fogalmaznák meg irányába, hogy a megyei főkapitányság
a Zirci Rendőrőrs épületének belső felújítását, bútorzatának cseréjét kiemelt célként tartsa
szem előtt.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2011.(IV.26.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Rendőrőrs 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, egyúttal a rendőrőrs személyi állományának
magas színvonalú és kiegyensúlyozott szakmai munkáját elismeri.
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2./ A képviselő-testület kéri a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét, hogy a Zirci
Rendőrőrs épületének belső felújítását, bútorzatának cseréjét kiemelt célként tartsa szem
előtt.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2011.(IV.26.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Veszprémi
Rendőrkapitányság Zirci Rendőrőrsének éves beszámolójához kapcsolódóan – az
őrsparancsnok javaslatára – a rendőrség Zirc városában a beszámolóval érintett évben végzett
tevékenységének elismerésére „….év Zirc Város Rendőre” oklevelet adományozhat 1 fő
részére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester idéz Hajba Zsolt őrsparancsnok leveléből, melyben személyi
javaslatot tett az elismerő oklevél adományozására.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2011.(IV.26.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Rendőrőrs parancsnokának
javaslatára Komenda József r. törzszászlós szolgálatparancsnok részére a 2010. évben
végzett kiemelkedő teljesítményének elismeréseképpen „2010 év Zirc Város Rendőre”
oklevelet adományozza.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert az oklevél átadásának végrehajtására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ezt követően Ottó Péter polgármester átadja Komenda József r. törzszászlós
szolgálatparancsnok részére a „2010 év Zirc Város Rendőre” elismerő oklevelet.
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9./ Beszámoló Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2010. évi szakmai, illetve az
„Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás – Zirc” tevékenységéről
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 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2011.(IV.26.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi Szakellátó Intézményi
Társulás – Zirc 2010. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

3./ A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a rendelet-tervezet elfogadását azzal,
hogy a helyi és egyéb népi hagyományok ápolását, népi kismesterségek népszerűsítését célzó
rendezvények közterület-használati díj alóli mentességének rendeletben történő rögzítésére a
testületi ülésig a jegyző, aljegyző és a bizottság elnöke közösen fogalmazzon meg módosító
javaslatot.
Ottó Péter polgármester röviden kifejti, miszerint az előterjesztés rendelet-tervezete szerint a
Rendelet 3. § (6) bekezdése hatályon kívül kerül tekintve, hogy magasabb rendű jogszabállyal
ellentétes lett e rendelkezés. Az ügyrendi bizottság javaslatának megfelelően elkészült a
módosítás, amit képviselőtársai kézhez kaptak. Megemlíti, elmúlt évben első alkalommal
került megrendezésre a „Zsófia Napi Vásár”, amit őstermelők, kistermelők, kézművesek
értékteremtő célzattal valósítottak meg, s problémát jelentett, hogy közterület-használati
díjfizetés-köteles tevékenységről volt szó az akkor hatályos szabályozás értelmében.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
12/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet
a közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról

4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
13/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet
a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

5./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
14/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
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7./ Beszámoló a 2010. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. A
bizottsága javasolja, hogy a képviselő-testület e napirendi pont kapcsán forduljon
határozatban a Zirc Kistérség Többcélú Társulása felé a gépjárművek székhelyének, illetőleg
telephelyének a helyi adó elkerülése, mérséklése céljából, a tényleges székhelytől, illetőleg
telephelytől eltérő helyre történő bejelentését ösztönző gyakorlat a társulásban lévő
települések általi megszüntetése végett.
Dr. Árpásy Tamás jegyző a pénzügyi bizottság által megfogalmazottak alapján javasolja az
alábbi határozati javaslat elfogadását:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete e határozatban fordul a Zirc Kistérség
Többcélú Társulása elnöke felé, hogy készítsen előterjesztést a társulási tanács ülésére,
melyben társulási tanácsi határozatban kerüljön megfogalmazásra, miszerint a gépjárművek
székhelyének, illetőleg telephelyének a helyi adó elkerülése, mérséklése céljából, a tényleges
székhelytől, illetőleg telephelytől eltérő helyre történő bejelentését ösztönző gyakorlatot a
társulásban lévő települések szűntessék meg.”
Ottó Péter polgármester hangsúlyozza, a társulási tanács nem tud döntést hozni annak
érdekében, hogy ez a gyakorlat megszűnjön. A társulási tanács a véleményét tudja e
gyakorlattal kapcsolatban kinyilvánítani. Véleménye szerint a társulási tanács határozatát oly
módon kell megfogalmazni, hogy a társulási tanács elutasítja ezt a gyakorlatot. A társulási
tanács mást nem tud tenni, mint felhívja a figyelmet arra, hogy ez nem jó folyamat, s
gyakorlatilag egy tanácsi döntéssel kiáll azon önkormányzatok mellett, akik ennek
elszenvedői azokkal szemben, akik esetleg a haszonélvezői.
Hozzászólás
Horváth László képviselő jelzi, hogy a pénzügyi bizottság ülésén ő kezdeményezte a
javaslatot, hallva arról, milyen gyakorlat indult el, és tudva, hogy e-mailen keresnek meg
- már településre bejegyzett - cégeket a telephely áthelyezésével az iparűzési adó megkerülése
miatt. Véleménye szerint e gyakorlatnak gátat kell vetni, s valójában azt kellene elérni, hogy a
Zirc Kistérség Többcélú Társulása települései között ilyen gyakorlat ne legyen. Kétség kívül
van egy olyan helyzet, hogy nem hatósági vélemény, nem hatalmi döntés, de egy dolgot
kétféleképpen lehet elintézni: vagy megegyezéssel – amihez konszenzus kell -, vagy valami
fajta hatalmi szóval. Számára kevés, ha a társulás elnöke előterjesztést készít, és többségi
szavazással eldöntik, hogy szűnjön meg ez a gyakorlat. Nem eléggé érzi átütőnek a jegyző úr
által ismertetett határozati javaslatot. Úgy véli, markánsabban kellene megfogalmazni, hogy
legalább a kistérségen belül ilyen ne legyen. Arra kellene utalni, hogy a város e tekintetben a
kistérségtől egyhangú álláspontot vár.
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Ottó Péter polgármester meggyőződése szerint nem a képviselő-testületen múlik, hogy a
társulási tanács ebben a témában milyen döntést fog hozni. A társulási tanácsülésen
egyértelműen azt fogja képviselni, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
határozottan elutasítja azt a gyakorlatot, amely egyébként az ország több térségéhez
hasonlóan itt is kezd kialakulni. E szerint egyes önkormányzatok úgy próbálnak helyi
gazdaságfejlesztést elérni, hogy a szomszédos településekről ügyes megoldásokkal
igyekeznek papíron elvadászni a különböző vállalkozásokat. Úgy gondolja, nagyon fontos,
hogy ezt határozottan kijelentsék, s felkérik a társulási tanácsot is, miszerint tanácsi
határozatban szintén álljon e dolog mellé. Tehát, hozzon egy elutasító döntést, ezen kívül a
társulási tanácsnak több jogköre nincsen. Viszont, ha meghozza e döntést, akkor is azt tesz
mindenki, amit akar, de legalább felhívják a figyelmet arra, hogy ez nem egy kedvező
folyamat. Úgy véli, ez nemcsak a társulási tanács szintjén lesz téma, mert a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége legutolsó küldöttgyűlésén szintén felmerült, hogy több
település is „adóparadicsommá” vált az országban. Ezek általában olyan települések, amelyek
vagy nem, vagy nagyon gyenge gazdasági háttérrel rendelkeznek. Tehát, számukra nem jelent
bevétel-kiesést, ha az iparűzési adó mértékét akár 0 %-ra lecsökkentik annak reményében,
hogy a fuvarozó vállalkozók náluk telephelyeznek, és a gépjárműadó plusz bevétele
bőségesen kompenzálja a kieső iparűzési adót. Véleménye szerint a jogalkotók figyelmét is
fel kell erre hívni, mert jogszabály-változtatással vagy módosítással lehet elsősorban bezárni
ezeket a „kiskapukat”.
Horváth László képviselő egyetért az elhangzottakkal, mert álláspontja szerint ez egy olyan
helyzet, amit mindenképpen meg kell oldani. A kistérségi társulásnak azt kell mondani, hogy
ezt a térségen belül igyekezzenek kölcsönös alapon betartani, ha nem, akkor tegyenek bele
szankciót, miszerint a város e kéréssel a törvényhozás irányába mozdul, ugyanis megteheti,
mert felterjesztési joga minden településnek van.
Javaslata, hogy ezt valamilyen módon nyomatékosítani kellene legalább ebben a kistérségben.
Polgármester javaslatát azzal egészítené ki, miszerint kérik a kistérségi társulást, hogy ezt a
dolgot támogassa, s amennyiben nem tudja elfogadni, akkor a város kénytelen lesz
felterjesztési jogával élni e témakörben.
Ottó Péter polgármester javasolja, fogadják el azt a határozati javaslatot, mely szerint arra
kérik a kistérségi többcélú társulást, hogy előterjesztés formájában foglalkozzon e témával, s a
társult önkormányzatok fogadjanak el egy közös nyilatkozatot, amit aláírnak, és közösen
utasítják el ezt a gyakorlatot.
Horváth László képviselő a javaslatot elfogadja.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

13
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2011.(IV.26.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat Jegyzőjének a
2010. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően jóváhagyja.
Felelős: dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2011.(IV.26.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Zirc Kistérség Többcélú Társulását,
hogy előterjesztés formájában foglalkozzon a gépjárművek székhelyének, illetőleg
telephelyének a helyi adó elkerülése, mérséklése céljából, a tényleges székhelytől, illetőleg
telephelytől eltérő helyre történő bejelentését ösztönző gyakorlat kérdésével, s a társult
önkormányzatok fogadjanak el egy olyan, a polgármestereik által aláírt nyilatkozatot,
amelyben közösen utasítják el ezt a gyakorlatot.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

8./ Beszámoló – átfogó értékelés – Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátásáról 2010. évben
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2011.(IV.26.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város 2010. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékletében
foglaltaknak megfelelően átfogó értékelésként jóváhagyja.
Felelős: dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: azonnal
10./ Zirc Város Civil Koncepciója
Előadó: Németh Gábor, az Emberi Erőforrás Bizottság tagja
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja, hogy az előterjesztést első fordulóban
tárgyalja meg a képviselő-testület, majd az elhangzott javaslatokkal, illetve a civil
szervezetekkel történő ismételt egyeztetés után kerüljön vissza a júniusi testületi ülésre.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja – az Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága
javaslatával összhangban – a határozati javaslat elfogadását.
Németh Gábor, az Emberi Erőforrás Bizottság tagja röviden elmondja, az előterjesztés
elkészítésének célja, hogy Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vázoljon fel egy
olyan koncepciót saját maga, valamint tájékoztató jelleggel a civilek számára, amely mentén
hosszú távú stratégia alakítható ki, s amely kapcsán partneri együttműködés lehet a civil
szervezetek és az önkormányzat között.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a bizottságok javaslatát –
7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2011.(IV.26.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Város Civil Koncepcióját első
olvasatban megtárgyalta, azt továbbgondolásra alkalmasnak tartja.
2./ A képviselő-testület felkéri a Zirci Civil Kerekasztal elnökét, hogy a szakbizottságok
bevonásával történt kiegészítést, véleményeztetést követően a koncepciót a 2010. júniusi
testületi ülésen terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Németh Gábor, a Zirci Civil Kerekasztal elnöke
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. június 27.
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11./ 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 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2011.(IV.26.) 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. május 1-jei
hatályba lépéssel az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, 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.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2011. május 2.

12./ A települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó
megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását az
előterjesztés 4. számú mellékletének 5.1. pontja alábbiak szerinti módosításával:
„5.1. a magánszemélyek részére kihelyezett 110 literes és 1100 literes hulladékgyűjtő
edények használatát….”
A bizottság javasolja a 4. számú melléklet 4. pontjában szereplő számlaszám pontosítását.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2011.(IV.26.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 4. számú mellékletét
képező – az X+ION Kft-vel, mint hulladékszállítási közszolgáltatóval megkötött, a 2010.
évi díjkalkuláció felülvizsgálatáról és a díjkülönbözet elszámolásáról szóló megállapodást jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. május 10.

13./ A Pohlheim-Grüningen-i adomány felhasználása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság,
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Dr. Varga Tibor képviselő bizottsági ülésen ugyan megszavazta a határozati javaslat
elfogadását, de időközben olyan gondolat fogalmazódott meg benne, miszerint a
közbiztonsági alapítvány részére kellene adományozni a 100.000,- Ft-ot azzal a kitétellel,
hogy ebből támogassa a polgárőrség működését is.
Ottó Péter polgármester emlékezete szerint az őrsparancsnok a közbiztonsági alapítvány
kuratóriumának titkára. Javasolja, ne tegyenek olyan kikötést, hogy az alapítvány a
polgárőrséget is támogassa az összegből. Utal arra, miszerint a rendőrség beszámolójával
kapcsolatban javaslatot fogalmaztak meg a megyei főkapitány irányába, s ha a közbiztonsági
alapítvány fel tudja mutatni akár önerőként ezt a 100.000,- Ft-ot, akkor adott esetben az
őrsparancsnok úgy gondolhatja, hogy a rendőrőrs épületének belső felújításához, a bútorzat
cseréjéhez könnyebben lehet külső forrást bevonni.
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Amennyiben nem így gondolja, akkor természetesen a polgárőr egyesület titkáraként
módjában áll, hogy a kuratóriumban ilyen irányú javaslatot fogalmazzon meg.
Horváth László képviselő a pénzügyi bizottság ülésén azt a gondolatot fogalmazta meg,
miszerint az adományt miért nem helyezik a város költségvetésében lévő civil támogatási
alapba, és használják fel az általában megszokott módon, mivel Pohlheim város azt határozta
meg, hogy civil célokra költsék el ezt az összeget. Tehát, a rendszer a maga logikájától fogva
lehetne folytonos és folyamatos. Az elbírálás rendje hasonló lenne a civil alap
felhasználásához. Az más kérdés, hogy a költségvetés helyzetétől függően általában év vége
felé szokták a civil támogatási alap összegét szétosztani, de ez a kivételes helyzet megadhatja
annak a lehetőségét, hogy a támogatási alap nagyobb részéről szóló döntést előrehozzák.
Felveti, miért nem teszik azt - elfogadva ezt a kirívó helyzetet -, hogy sort kerítenek egy
tavaszi elosztásra, mivel vannak olyan szervezetek, sportegyesületek, amelyek támogatása
már most aktuális lehet. Tehát, ez az előre nem várt összeg ne ilyen módon kerüljön
felosztásra, hanem a megszokott döntési mechanizmus alapján.
Németh Gábor, a Zirci Civil Kerekasztal vezetője azzal egyetért, hogy működik a civil
támogatási alap önkormányzat általi elosztása, melyben a civil kerekasztal szintén részt vesz
javaslattevőként, majd az Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága közreműködésével a
javaslatok a képviselő-testület elé kerülnek, ahol a végleges döntés megszületik. Számára
szimpatikus az ötlet felvetése, de ez a kb. 400.000,- Ft is kevés ahhoz, hogy a civil
szervezetek valamennyire biztonságban érezzék magukat.
Ottó Péter polgármester javasolja - Horváth László képviselőtársa által elmondottakat és a
civil kerekasztal vezetőjének véleményét figyelembe véve -, hogy írjanak ki pályázatot az
elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a helyi civil szervezetek támogatására, amelyet első
körben véleményez a civil kerekasztal, a szakbizottság, majd utána a képviselő-testület dönt.
Azonban ezt úgy kell lebonyolítani, hogy a májusi testületi ülésre visszakerüljön. Véleménye
szerint célszerű lenne úgy rangsorolni, hogy a kiemelt célok – amelyek az előterjesztésben
szerepelnek – érvényesülhessenek.
Indítványozza, hogy a képviselő-testület a pohlheimi adomány összegét a megszokott módon
a Zirci Civil Kerekasztal bevonásával pályázati úton kívánja a helyi civil szervezetek
rendelkezésére bocsátani. A pályázat lebonyolítását úgy kell végrehajtani, hogy a következő
testületi ülésen döntést tudjanak hozni.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatot hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2011.(IV.26.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pohlheim város érintett szervezeteitől
kapott adomány összegét pályázat útján kívánja Zirc város civil szervezetei
rendelkezésére bocsátani.
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2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázati felhívás megjelentetésére úgy,
hogy a beérkezett pályázatokról a 2011. május 30-i testületi ülésen döntés szülessen.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. május 30.
16./ Egyéb ügyek
a/ A zirci 1893/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Dr. Árpásy Tamás jegyző ismerteti az előterjesztést.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő utal arra, hogy a zirci 1893/1 helyrajzi számú terület több városi
elképzelésben korábban már szerepelt. Úgy gondolja, a jelenlévő képviselők közül sokan nem
ismerik az ezzel kapcsolatos elképzeléseket. Felveti, hogy az előterjesztés mellékleteként
mindenképpen célszerű lett volna egyfajta kronológiát leírni a terület hasznosításával
kapcsolatos korábbi elképzelésekről, illetve ezek milyen stádiumig jutottak el.
Dr. Varga Tibor képviselő számára kétségei vannak az önkormányzat vagyonrendeletének
célszerűségével kapcsolatban, mert mellette ott van a bizottsági átruházott hatáskör.
Meggyőződése, hogy nincs olyan ingatlan, amit a rendelet 7. § (2) bekezdése alapján
bizottsági hatáskörben bérbe lehetne adni, mert a milliós értéket már egy-egy külterületi
szántó is eléri. Gyakorlatilag vagy értékhatárt próbálnak meg emelni, vagy megszüntetik az
átruházott bizottsági hatáskört, ugyanis a rendelet 7. § (2) bekezdése nem szólhat másról a
szövegezése szerint csak használatba adásról vagy bérletről. Kérdezi, akkor miért nem veszik
figyelembe a vagyonértékű jogot?
Javasolja, hogy a jegyzői kollégium ezeket gondolja át, s hozza vissza a rendelet-módosítást a
testület elé.
Ottó Péter polgármester a javaslattal egyetért. A határozati javaslatra vonatkozóan jelzi, hogy
a 4./ pont kerüljön ki, mivel a 3./ pont szerint a pályázatot a képviselő-testület a 2011. május
30-i ülésén bírálja el. Amennyiben eredményes lesz a pályázat, akkor a testület felhatalmazza
a polgármestert a nyertessel való szerződéskötésre.
Dr. Árpásy Tamás jegyző véleménye szerint maradjon meg a határozati javaslat 4./ pontja,
mivel a 3./ pont az előkészítő munkálatokra vonatkozik.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a 4./ pontban csak a versenyeztetési eljárás
lefolytatása szerepeljen.
Dr. Árpásy Tamás jegyző a javaslattal egyetért.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2011.(IV.26.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci 1893/1 helyrajzi számú ingatlan
bérleti úton történő hasznosítására nyilvános versenyeztetési eljárással pályázatot ír ki az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.)
önkormányzati rendelet irányadó rendelkezései szerint.
2./ A nyilvános pályázati felhívást a helyben szokásos módon kell közzétenni.
3./ A képviselő-testület a pályázatot 2011. május 30-i ülésén bírálja el.
4./ Felhatalmazza a polgármestert a versenyeztetési eljárás lefolytatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. május 10.
3./ és 4./ pont esetében: 2011. május 30.
Dr. Varga Tibor képviselő távozik az ülésteremből.

b/ A 67/2011.(III.28.) Kt. határozat módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2011.(IV.26.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2011.(III.28.) Kt. határozatát
(továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
- A Határozat kiegészül az alábbi 4./ ponttal:
„4./ A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert a 3./ pontban leírt társasági
szerződés aláírására.”
- A Határozat 4./ pontja tekintetében a végrehajtási határidő: azonnal.
A Határozat jelen határozattal nem érintett részei változatlanok maradnak.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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17./ Tájékoztató Zirc város pénzbeli és természetbeni szociális ellátásairól 2010. évben
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
Dr. Varga Tibor képviselő megérkezik az ülésterembe.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 2010. évi
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

18./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

19./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi.
20./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Dr. Varga Tibor bizottsági elnök
Lingl Zoltán bizottsági elnök
Horváth Ivett bizottsági elnök
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 50 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

