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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. június 27-én 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, Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Dr. Varga Tibor (7 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Horváth László képviselő,
Dr. Horváth Sándor képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Kaszás Béla osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Findeisz János díszpolgár,
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár,
Illés Ferenc múzeumigazgató – díszpolgár,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Schreindorfer Károly ügyvezető,
Dr. Tótth Árpád kórházigazgató,

valamint megjelent még a lakosság köréből 6 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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy „Egyéb ügyek” keretében az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:
- A sportpálya fenntartásának ellátására kötött megbízási szerződés módosítása;
- Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, továbbá Alapító Okiratának
módosítása;
- Zirc, Kukoricaföldek új lakótelep lakóinak kérelme.
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Ottó Péter polgármester indítványozza, hogy az 1./ napirendi pont mellett a 13./ és 14./
napirendi pontot szintén zárt ülésen vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy az alábbi napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalják meg:
- Zirc Városháza Nagyterem klíma beépítése;
- KDOP–4.1.1/E–11 „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója”
című pályázati dokumentáció készíttetése.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2011.(VI.27.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
2./ Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. II. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ Zirc Város Civil Koncepciója
Előadó: Németh Gábor, az Emberi Erőforrás Bizottság tagja
5./ Tanuszoda további üzemeltetésének lehetőségei
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Informatikai Stratégiájának
jóváhagyása
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
7./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja
módosításának jóváhagyása
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
8./ A 2011/2012-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása a Benedek
Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményében
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
9./ Integrált óvodai nevelési feladat megállapodás alapján történő ellátása
Előadó: Horváth Ivett, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
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10./ A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Veszprém Megyei Önkormányzat általi működtetése
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
11./ A Városi Nevelési Tanácsadó működtetése
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
12./ Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetének támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Egyéb ügyek
a/ A sportpálya fenntartásának ellátására kötött megbízási szerződés módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, továbbá
Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
c/ Zirc, Kukoricaföldek új lakótelep lakóinak kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
16./ Zirc Helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet megalakítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök
Zárt ülés keretében:
I. Személyi ügyek
1./ Döntés a 2011. évi Zirc Város Díszpolgára és a Pro Urbe Emlékérem kitüntetések
adományozásáról
Előadó: Illés Ferenc Előkészítő Bizottsági elnök
13./ Zirc Városháza Nagyterem klíma beépítése
Előadó: Vörös Kálmán alpolgármester
14./ KDOP–4.1.1/E–11 „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója”
című pályázati dokumentáció készíttetése
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjait a nyílt ülést követően
vitassák meg, valamint elsőként a kukoricaföldi lakók kérelmét tárgyalják meg.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
15./ Egyéb ügyek
c/ Zirc, Kukoricaföldek új lakótelep lakóinak kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.
Nagy Attila zirci lakos felolvassa a polgármester és a képviselő-testület számára
megfogalmazott levelét.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, nemcsak a Kukoricaföld területére jellemzőek a
levélben leírt problémák, s a hivatal nagyon sokat „hadakozik” a nem jogkövető
állampolgárokkal. Ugyanakkor nem lehet mindenki mellé közterület-felügyelőt, illetve
rendőrt állítani. Utal a levél azon megfogalmazására, mely szerint ideje lenne elgondolkodni
csendrendeleten. Kérdezi, miért kell elgondolkodni csendrendeleten? Felveti, hogy ennyit
változott a világ az évszázadok során? Soha nem kellett csendrendelet, most pedig kell? Ez
valahol abból fakad, hogy az állampolgárok mennyire vannak tekintettel egymásra és a
környezetükre. Úgy véli, a problémák nagy része ezzel kapcsolatos, s ha a hivatal és a
képviselő-testület bármit tesz, akkor is nagyon nehéz lesz ezen változtatni. Csak úgy lehet, ha
mindannyian odafigyelnek és felhívják az állampolgárok figyelmét, ha jogszabálysértést
követnek el. Amennyiben kicsit is következetesebbek lennének az emberek saját magukkal és
környezetükkel, akkor lehet, hogy kevesebb problémával kellene mindenkinek megküzdenie.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő utal az előterjesztésre, amely a 30 km/h korlátozást javasolja.
Érdeklődik, abszolút kizárható, hogy a „Lakó-pihenő övezet” kijelölést megkapja az a terület?
Ottó Péter polgármester válasza szerint addig, amíg nem rendelkezik szilárd burkolattal, nem
lehet kijelölni azokat a megálló és várakozó helyeket, ami egyébként egy lakó-pihenő
övezetben természetes. Amíg folyamatosan zajlanak az építkezések, s nemcsak kivételes
alkalommal hajt be az adott területre egy teherautó, ami éppen odaköltözőt szállít, addig nem
célszerű lakó-pihenő övezetről beszélni, mivel a feltételek nem adottak. Úgy gondolja, a
sebességkorlátozó tábla kihelyezésével próbálnak gátat szabni a száguldozásnak, s így egy
lépéssel közelebb kerülnek a lakók által is megfogalmazott célhoz.
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Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő szerint a későbbiek során szintén adódhat olyan, amikor építkeznek,
illetve a már beépült területekre akár tüzelőanyagot vagy más egyebet ugyancsak szállíthat
teherautó. A város fejlődését tekintve folyamatos lesz, hogy a fiatalok építkezni fognak.
Tapasztalata szerint a sebességkorlátozás nem jó megoldás, mert a gépjárművezetők sok
esetben figyelmen kívül hagyják.
Ottó Péter polgármester úgy véli, akinek a sebességkorlátozó tábla nem lesz akadály, annak a
„Lakó-pihenő övezet” kijelölése sem jelent akadályt.
Kaszás Béla osztályvezető megjegyzi, hogy a „Lakó-pihenő övezet” ugyancsak szigorú
feltétele, hogy nem mehet be - például - a szervezett menetrend szerinti helyi járatú autóbusz,
amit előző évben indítottak el az új lakótelepen. Megerősíti, hogy amíg azt a területet nem
építik ki szilárd útburkolattal, s nincsenek kijelölve a parkolók, addig nem célszerű a „Lakópihenő övezet” kijelölése. Ezért választották a „Korlátozott sebességű övezet” megoldást.
Kasper Ágota képviselő megítélése szerint ebben az esetben szintén az állampolgárra kell
hagyatkozni, hogy lesz annyi önmérséklete és nem lépi túl a megengedett sebességet.
Ottó Péter polgármester említi, hogy jelen pillanatban azon a területen 50 km/h a megengedett
sebesség. Az más kérdés, hogy minden esetben a látás- és útviszonyoknak megfelelő
tempóval szabad közlekedni, azonban erről sokan megfeledkeznek. Úgy gondolja, ha kiteszik
a 30 km/h sebességkorlátozó jelzőtáblát, akkor annyi a megengedett sebesség. Bízik abban,
hogy az arra közlekedők nagy része jogkövető állampolgárként azt betartja, s valamilyen
pozitív változás mindenképpen lesz a környéken lakók életében.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2011.(VI.27.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kukoricaföldek városrészben az
előterjesztés mellékletét képező térképen jelölt területen 30 km/h-ás ,,Korlátozott
sebességű övezet'' jelöl ki.
2./ Utasítja a polgármestert a ,,Korlátozott sebességű övezet'' kijelöléséhez szükséges
feladatok elvégzésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. július 31.
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2./ Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, 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:
21/2011.(VI.28.) önkormányzati rendelet
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 6/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. II. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester

Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a munkaterv elfogadását az alábbi
kiegészítéssel:
„2011. október 24.
- A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2010/2011-es
gondozási és nevelési évben végzett munkájáról”
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a munkaterv elfogadását az alábbi módosítással:
„2011. október 24.
- A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2010/2011-es
gondozási és nevelési évben végzett munkájáról”
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a munkaterv elfogadását az alábbi
kiegészítéssel:
„2011. október 24.
- „Zirc Város Sportolója” kitüntetés adományozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása;
- Zirc Városi Önkormányzat Sportkoncepciójának módosítása;
- „Zirc Város Tűzoltója” kitüntetés adományozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása;
- „Zirc Város Rendőre” kitüntetés adományozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása;
- A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2010/2011-es
gondozási és nevelési évben végzett munkájáról”
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Ottó Péter polgármester a bizottságok javaslatával egyetért, azt elfogadja.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő javasolja, hogy a II. félévi munkatervet egészítsék ki az állattartásról
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatával. Említi a 900 m2-es teleknagyságot, amely
már most problémát jelent, valamint a kishaszonállatok tartásának lehetőségét a családi házas
területeken. Hozzáteszi, e felvetésre az késztette, hogy az utóbbi időben elég sokszor hallani
különböző állatok adományozásáról, ami segítheti a szegény családok saját fenntartását.
Sümegi Attila aljegyző kéri képviselő asszonyt, hogy e javaslattal keresse meg, és az Építési
Osztály vezetőjével közösen beszéljék meg a lehetséges módosításokat.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a december 19-i ülésen vegyék napirendre a rendelet
felülvizsgálatát.
Kapitány Zsolt irodavezető jelzi, hogy az állatok védelméről szóló törvény, illetve egyes
állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosítása folyamatban van. Javasolja, hogy várják
meg e jogszabályok hatálybalépését, s azt követően tárgyaljanak erről.
Ottó Péter polgármester továbbra is fenntartja javaslatát, s amennyiben magasabb rendű
jogszabályok változása miatt nem ésszerű és logikus december 19-én tárgyalni, akkor
készítenek egy tájékoztatót, melyben jelzik, hogy miért nem került a képviselő-testület elé.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosításokat – 7 igen
szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2011.(VI.27.) Kt. határozata
a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. II. félévi munkatervének
elfogadásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. II. félévi munkatervét az előterjesztés
mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
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4./ Zirc Város Civil Koncepciója
Előadó: Németh Gábor, az Emberi Erőforrás Bizottság tagja
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja az első határozati javaslat elfogadását a módosított Civil
Koncepcióra vonatkozóan.
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága nem javasolja a módosított előterjesztés
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
134/2011.(VI.27.) Kt. határozata
Zirc Város Civil Koncepciójának elfogadásáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetekkel, közösségekkel
való kölcsönös, és hosszú távú együttműködés alapdokumentumaként elfogadja Zirc
Város Civil Koncepcióját.
2./ A képviselő-testület felkéri Zirc Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy hatáskörükben
segítsék elő a Civil Koncepcióban foglaltak folyamatos érvényesülését.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos

5./ Tanuszoda további üzemeltetésének lehetőségei
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Ügyrendi és Civil
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ottó Péter polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát.
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Dr. Tótth Árpád igazgató tájékoztatása szerint a tanuszoda kórházhoz való integrálása egy
olyan lehetőséget nyit meg mind a város, mind az intézmény számára, hogy a jelenlegi
funkció kibővítésre kerülhet, a kihasználtság javulhat. Többletforrások bevonására kerülhet
sor a működtetésben, így remény van arra, hogy a tanuszoda a következő másfél–két évre
- amely alatt mindenképpen ki kell dolgozni a továbblépés mikéntjét, módját, annak
finanszírozási és helyi fejlesztési koncepcionális hátterét – fenntarthatóan és az egészségügyi
ellátást nem késztető módon üzemeltethető, s biztosítható a kistérségi feladatellátás a kórház
szempontjából a primer prevenciós tevékenységet jelentő úszásoktatás területén, illetve
bevonható a megelőző ellátásba.
Leszögezi, hogy a tanuszodában fekvőbeteg-ellátás nem történhet. A kórházból a fekvőbetegellátásban részesülő beteg leszállítása és ottani ellátása nem történhet meg, mert e feladatra
alkalmatlan is. Erre a kórháznak saját terápiás medencéje van.
A kórház részéről arra kértek felhatalmazást, miszerint a képviselő-testület egyetértése esetén
a szeptemberi testületi ülésre már részletesebb, üzleti terv szintű és mélységű elemzéssel
tudjanak szolgálni, ami nagyobb biztonsággal tudja megmutatni, hogy az általuk
elképzelhetőnek, kivitelezhetőnek, életszerűnek és fenntarthatónak gondolt funkcióbővülés
valóban megállja a helyét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2011.(VI.27.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 115/2011.(V.30.) Kt. határozata 1./
pontját hatályon kívül helyezi.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt és felkéri Zirc Városi
Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatóját, hogy a tanuszoda Zirc Városi Erzsébet
Kórház-Rendelőintézetbe történő integrálásának végleges döntésre való előkészítéséről a
2011. szeptember 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre gondoskodjon. Utasítja a
jegyzőt és a polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzattal egyeztessen, és
kérjen elvi hozzájárulást az integráció megvalósításához.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy készítsen elemzést a 2011. szeptember 12. napján
tartandó képviselő-testületi ülésre, arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséből mekkora összegű fedezetet kellene biztosítani a tanuszoda téli,
állagmegőrzéshez szükséges üzemeltetéséhez úgy, hogy annak újraindítása a
legköltséghatékonyabban megoldható legyen.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: dr. Árpásy Tamás jegyző, Ottó Péter polgármester
dr. Tótth Árpád főigazgató
3./ pont estében: Schreindorfer Károly ügyvezető
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. augusztus 22.
3./ pont esetében: 2011. augusztus 22.
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6./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Informatikai Stratégiájának
jóváhagyása
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
Emberi Erőforrás Bizottság, 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
136/2011.(VI.27.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola Informatikai stratégiáját az előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint jóváhagyja.
2./ Utasítja a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatóját, hogy az
Informatikai stratégiát hozza nyilvánosságra.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Lingl Zoltán igazgató
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. július 1.

7./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja
módosításának jóváhagyása
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
Emberi Erőforrás Bizottság, 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:
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2011.(VI.27.) Kt. határozata
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: 2011. augusztus 31.

8./ A 2011/2012-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása a Benedek
Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményében
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Emberi Erőforrás Bizottság, Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati
javaslatok elfogadását.
Kasper Ágota képviselő távozik az ülésteremből.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2011.(VI.27.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsőde bázisintézményében a 2011/2012-es nevelési évre 10 óvodai csoport indítását
engedélyezi.
Felelős: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Határidő: 2011. szeptember 1.
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2011.(VI.27.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde Boglárka, Hétszínvirág, Napraforgó, Hóvirág, Harangvirág, Bóbita, Tőzike,
Kankalin, Kamilla, és Galagonya csoportjaiban a 2011/2012-es nevelési évben a
folyamatosan beérkező gyermekek miatt engedélyezi a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvényben meghatározott maximális létszám túllépését.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2011.(VI.27.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda
és Bölcsőde bázisintézményében a 2011/2012-es gondozási évre 3 bölcsődei csoport indítását
engedélyezi.
Felelős: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Határidő: 2011. szeptember 1.

9./ Integrált óvodai nevelési feladat megállapodás alapján történő ellátása
Előadó: Horváth Ivett, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
Emberi Erőforrás Bizottság, 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:
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2011.(VI.27.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Borzavár Községi Önkormányzat a Zirc és
Környéke Közoktatási Óvodatársulás bázisintézményében történő egy fő borzavári lakos
gyermek integrált óvodai nevelését célzó, a Borzavár Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 57/2011.(VI.6.) számú önkormányzati határozatán alapuló kérelmét
elfogadja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő külön
megállapodás aláírására, és az aláírt megállapodás Borzavár Községi Önkormányzat
részére történő megküldésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. június 30.
10./ A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Veszprém Megyei Önkormányzat általi működtetése
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Dr. Árpásy Tamás jegyző röviden ismerteti az előterjesztést.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Ügyrendi és Civil
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kasper Ágota képviselő megérkezik az ülésterembe.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2011.(VI.27.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Veszprém Megyei
Önkormányzat általi működtetésének módjáról kötendő megállapodás tervezetét a jelen
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt megállapodás megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. június 30.
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11./ A Városi Nevelési Tanácsadó működtetése
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Ügyrendi és Civil
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2011.(VI.27.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Nevelési Tanácsadó Veszprém
Megyei Önkormányzat általi működtetésének módjáról kötendő megállapodás tervezetét a
jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt megállapodás megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetén: azonnal
2./ pont esetén: 2011. június 30.

12./ Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetének támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Ügyrendi és Civil
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2011.(VI.27.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Magyar Vöröskereszt Megyei
Szervezetén keresztül a Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetét 31.075,- Ft, azaz
Harmincegyezer-hetvenöt forint összeggel, a képviselői tiszteletdíjakhoz és járulékaihoz
kapcsolódó előirányzat terhére.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási szerződést kösse
meg a Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezetével.
3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatban a soron következő költségvetési rendelet módosítása alkalmával az
előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. június 30.
3./ pont esetében: 2011. december 31.
15./ Egyéb ügyek
a/ A sportpálya fenntartásának ellátására kötött megbízási szerződés módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság, Ügyrendi és Civil
Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2011.(VI.27.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci sportpálya ingatlanfenntartására
szóló megbízási szerződés (továbbiakban: Szerződés) módosítását az előterjesztés 1.
számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A szerződés-módosításnak a Szerződés 3./ pontját módosító 2./ pontjában szereplő
feltételes sportpálya-fenntartási költség-kiegészítést a 2011. évi költségvetés működési
tartalékának, a további években pedig a mindenkori költségvetésének terhére biztosítja.
3./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt szerződés-módosítás megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos
3./ pont esetében: 2011. június 30.
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b/ Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, továbbá
Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2011.(VI.27.) Kt. határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának,
valamint Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társuláshoz történő eljuttatására.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. június 30.
3./ pont esetében: 2011. szeptember 30.
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
147/2011.(VI.27.) Kt. határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításával az előterjesztésben foglaltak alapján egyetért.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat Veszprém és Térsége
Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társuláshoz történő eljuttatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. június 30.
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16./ Zirc Helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet megalakítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága
javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a Helyi
Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet megalakításáról szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
17./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés nem hangzik el.
Kasper Ágota képviselő a tájékoztatót kiegészíti azzal, hogy a 2011. június 18-án
megrendezett „Múzeumok Éjszakája” programban ugyancsak részt vett a Reguly Antal
Szakképző Iskola és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságon keresztül az Arborétum.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
18./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök
Emberi Erőforrás Bizottság, Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottsága javasolja a tájékoztató
tudomásulvételét.
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Kérdés 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 18 óra 05 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

