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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. augusztus 8-án 17,00 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli 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, Kasper Ágota, Lingl Zoltán (7 fő)
- távolmaradását előre jelezte:
- meghívottak:

Dr. Horváth Sándor képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Kaszás Béla osztályvezető,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Dr. Varga Tibor volt képviselő.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 8 tagja közül jelen van 7 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az
ülést.
A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy az alábbi napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalják meg:
- Önkormányzati belterületi murvás burkolatú utak martaszfaltos felújítása;
- Energetikai koncepció készítése Zirc városára;
- A KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0006 azonosítószámú, „Zirc város területén lévő települési
szilárd hulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés
megszüntetése” című pályázati projekthez kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadó
kiválasztása.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a zárt ülés napirendi pontjait a nyílt ülést követően vitassák meg.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2011.(VIII.8.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
2./ Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
3./ KDOP 5.2.2/B projekt keretében megvalósuló bölcsődei fejlesztés pótlólagos
eszközigénye
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés 2011. I. félévi üzemeltetési
támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ Vis maior támogatásról való lemondás
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ A zirci 1893/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
10./ Téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkákra pályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Zárt ülés keretében:
7./ Önkormányzati belterületi murvás burkolatú utak martaszfaltos felújítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Energetikai koncepció készítése Zirc városára
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ A KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0006 azonosítószámú, „Zirc város területén lévő települési
szilárd hulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés
megszüntetése” című pályázati projekthez kapcsolódó hivatalos közbeszerzési tanácsadó
kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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NAPIREND ELŐTT:
Dr. Varga Tibor volt képviselő elmondja, hogy 2011. július 27-én írásban személyesen átadta
polgármester úrnak a képviselői mandátumáról való lemondását. Indokait levelében
megfogalmazta, amit most sem kíván bővebben kifejteni. Immár köztudott a városban, hogy
2011. június 27. napjától elvállalta Bakonybél – Pénzesgyőr körjegyzőjének helyettesítését.
Bármennyire igyekeztek ügyeskedni, semmilyen más jogi megoldás nem mutatkozott a
helyettesítésre, mint ami egyben összeférhetetlenséget okozott képviselői megbízatásával, s
30 napon belül el kellett döntenie, hogy tulajdonképpen a keletkezett összeférhetetlenséget
hogyan oldja fel. Hangsúlyozza, nem volt könnyű döntés, amit tanúsít az is, hogy az utolsó
napon nyújtotta be lemondását polgármester úrnak. Ha őszinte akar lenni, akkor még ebben a
pillanatban sem tudja, hogy jól döntött-e vagy sem, de ezt az idő utólag majd eldönti.
Kifejti, jó szívvel fog visszagondolni az elmúlt 5 évre, mert igyekezett képességei szerint és a
lehetőségekhez mérten érdemi képviselői munkát végezni. Megtiszteltetésnek érzi, hogy
képviselőtársaival együtt dolgozhatott. Elnézést kér azon zirci választópolgároktól, akik az
elmúlt évben neki bizalmat szavaztak, de kéri, hogy értsék meg, az élet valamikor nehéz
döntés elé állítja az embert, s jelen helyzetben ő így döntött. Megköszöni a hivatal
munkatársainak is azt az együttműködést, amit képviselői, bizottsági elnöki munkája során
tanúsítottak iránta.
Ottó Péter polgármester ugyancsak köszönetét fejezi ki volt képviselőtársának az elmúlt évek
alatt az együtt végzett munka során kifejtett tevékenységéért. Úgy gondolja, a város az elmúlt
években Dr. Varga Tibor helyi közigazgatásban megszerzett tapasztalatára, gyakorlatára,
tudására építhetett. Kívánja, legyen ereje, egészsége ahhoz, hogy ezt a tudást és tapasztalatot
az új feladatkörében - Bakonybél–Pénzesgyőr jegyzői feladatainak ellátása során –
kamatoztassa.
Tájékoztatása szerint a 2010. októberi önkormányzati választások során a legtöbb szavazatot
Hédl József zirci lakos szerezte meg, így Dr. Varga Tibor lemondását követően ő kerülhetne
be a képviselő-testületbe, aki jegyző úrtól megkapta erről a tájékoztatást. Röviden ismerteti
Hédl József 2011. augusztus 8-án kelt levelét, melyben lemondja képviselői mandátumát.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő kéri, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
szövegrészében kerüljön kiigazításra a 10. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontja, amely a
Veszprém Megyei Önkormányzatnak nyújtandó támogatást illeti.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
22/2011.(VIII.9.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

2./ Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
162/2011.(VIII.8.) 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. augusztus 15-i
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. augusztus 16.

3./ KDOP 5.2.2/B projekt keretében megvalósuló bölcsődei fejlesztés pótlólagos
eszközigénye
Előadó: Ottó Péter polgármester
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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
163/2011.(VIII.8.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri a KDOP 5.2.2/B. kódszámú,
Benedek Elek Napköziotthonos Bölcsőde fejlesztése című projekt kapcsán felmerülő, de
pályázati forrásból nem finanszírozott – az előterjesztés 1. mellékletében tételesen
nevesített – pótlólagos eszközigényt, továbbá támogatja annak beszerzését.
2./ A képviselő-testület a pótlólagos eszközigény fedezetét 716 359 forint összegben biztosítja
a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde részére az önkormányzat 2011. évi
költségvetésében nevesített a KDOP-5.2.2/B "Integrált mikrotérségi alapfokú
egészségügyi és szociális szolgáltató központok fejlesztése" Benedek Elek
Napköziotthonos Bölcsőde fejlesztésével összefüggésben felmerülő működési
többletköltségek fedezetére képzett céltartalék 3 500 ezer forintban meghatározott
előirányzata terhére.
3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatban a soron következő költségvetési rendelet módosítása alkalmával az
előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2011. december 31.

4./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés 2011. I. félévi üzemeltetési
támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Horváth László képviselő kérdezi, hogy áll a mérleg a helyi járatú autóbusz-közlekedés
támogatására vonatkozóan?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy az 1.409.000,- Ft kifizetését követően a céltartalékban
marad 591.000,- Ft, plusz 470.000,- Ft üzemeltetési támogatás áll rendelkezésre. Ezen felül az
önkormányzat helyi közösségi közlekedés támogatási igényére 322.000,- Ft-ot ítéltek meg.
Úgy gondolja, körülbelül időarányos a teljesítés.
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Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2011.(VIII.8.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2011. I. félévi üzemeltetési veszteség támogatására 1.409.000,- Ft összeggel
járul hozzá, a 2011. évi költségvetésében erre a célra elkülönített keret terhére.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás Bakony Volán Zrt. részére történő átadására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. augusztus 23.

5./ Vis maior támogatásról való lemondás
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
165/2011.(VIII.8.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior tartalék felhasználásának
részletes szabályairól szóló 8/2010.(I.28.) Korm. rendelet alapján benyújtott, 2010/9025
igénylési azonosítóval ellátott kérelem alapján a helyreállításhoz kapcsolódóan megítélt
2 996 000 forint összegű támogatás összegéből igazoltan 1 063 845 forint összegű
támogatást használt fel.
2./ A képviselő-testület az 1./ pontban megjelölt megítélt támogatás összegének fel nem
használt részéről, azaz 1 932 155 forintról lemond. Ez 1 320 000 forint összegben a 8420
Zirc, Alkotmány utca 14., 1897 hrsz alatti károk önkormányzati vagyonbiztosításból való
megtérüléséből, valamint 612 155 forint összegben a tényleges helyreállítási költségek
tervezettől való kedvezőbb eltéréséből tevődik össze.
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3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Magyar Államkincstár
Veszprém Megyei Igazgatóságához a vis maior eseményhez kapcsolódó támogatás
végleges elszámolásával egyidejűleg küldje meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2011. október 15.

6./ A zirci 1893/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
Kérdés
Horváth László képviselő emlékezete szerint, amikor először került a képviselő-testület elé az
ingatlannal kapcsolatos előterjesztés, akkor volt egy kapcsolódó határozati javaslat, mely
szerint a döntési hatáskört a bérleti díj, s nem az érték szerint kell módosítani. Kérdezi a
jegyzőtől, hol tart ez?
Dr. Árpásy Tamás jegyző válasza, hogy az ingatlan becsült forgalmi értéke meghaladja azt az
értékhatárt, ami miatt nem lehet bizottsági hatáskörbe utalni a döntést.
Horváth László képviselő tudomása szerint nem az ingatlanértéket, hanem a bevételértéket
kellett volna alapnak tekinteni, s így a döntés bizottsági hatáskörbe utalható.
Dr. Árpásy Tamás jegyző elmondja, hogy az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletben ez átvezetésre került. Tehát, az 1 millió
forintos értékhatár helyett a költségvetési törvényben leírt értékhatárhoz kötötte a képviselőtestület az átruházott hatáskör gyakorlásának határát. Ez azt jelenti, hogy 25 millió forintig
jogosult a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben dönteni.
Amennyiben a vagyontárgy a 25 millió forintot meghaladja, akkor a döntés marad képviselőtestületi hatáskörben. A módosítás előtt a rendeletben 1 millió forint szerepelt. Tehát,
megemelkedett az értékhatár, s véleménye szerint helyes döntést hozott a képviselő-testület.
Az ingatlan értéke – az előterjesztéshez mellékelt ingatlanforgalmi értékbecslés szerint – a 25
millió forintot bőven meghaladja, ezért nem gyakorolható bizottsági hatáskörben ez a fajta
jogosítvány.
Hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester nem javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, mert az
előterjesztés mellékletét képező levélből megragadta egy gondolat, ami a területalapú
támogatás benyújtásának lehetőségére vonatkozik. Korábban olyan információk birtokában
volt, mely szerint három hektárnál kisebb területre nem lehet területalapú támogatást
igényelni. Jegyző úr ennek utána érdeklődött, s mivel a területalapú támogatás alsó határa
valójában egy hektár, így erre az ingatlanra lehet, és korábban is lehetett volna területalapú
támogatást igényelni.
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Javasolja, a hivatal ennek nézzen utána, s annak szintén, hogy ez milyen támogatási összeget
jelenthet. Ezek ismeretében október-november hónapban szükség esetén kerüljön vissza az
előterjesztés a testület elé. Úgy véli, a mezőgazdaságban a gazdálkodási év lassan a végéhez
ér, ugyanakkor a területtel kapcsolatos feladat – kultúrállapotban tartása - az önkormányzat
gazdasági társaságának kistraktorával megoldható.
Határozati javaslata szerint a képviselő-testület a zirci 1893/1 helyrajzi számú ingatlan
vonatkozásában utasítsa a jegyzőt, hogy vizsgálja meg a területalapú támogatás igénylésének
lehetőségét, s annak ismeretében készítsen előterjesztést a képviselő-testület 2011. októberi
rendes ülésére.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
166/2011.(VIII.8.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci 1893/1 helyrajzi számú ingatlan
vonatkozásában utasítja a jegyzőt, hogy vizsgálja meg a területalapú támogatás igénylésének
lehetőségét, s annak ismeretében készítsen előterjesztést a képviselő-testület 2011. októberi
rendes ülésére.
Felelős: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 2011. október 24.

10./ Téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkákra pályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt évek során
éves szerződések kerültek megkötésre. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kérdéses az, hogy
a közbeszerzési értékhatárt esetleg túllépi a beszerzés, ezért célszerű lenne közbeszerzési
eljárást lefolytatni. Gyakorlatilag ezzel kapcsolatban fogalmazódott meg az előterjesztés
határozati javaslata. A korábbi évek ajánlati felhívása erre a célra alkalmas, mivel a beszerzés
becsült értéke nem éri el a nettó 25 millió forintot, ezért hirdetmény közzététele nélkül három
ajánlattevőnek kiküldött egyidejű ajánlatkéréssel lefolytatható a közbeszerzés. Hozzáteszi,
hogy az eljárás eredményét kell majd közzétenni.
Javasolja, hogy a határozati javaslatban a 2011/2012 és a 2012/2013 téli időszakra
vonatkozóan írják ki a pályázatot.
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
167/2011.(VIII.8.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési
munkák 2011/2012 és 2012/2013 időszakban történő végzésére pályázatot ír ki a Kbt. 251. §
(2) bekezdése értelmében.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 17 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

