14 / 2011. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. augusztus 18-án 17,20 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, Dr. Horváth Sándor, Kasper Ágota, Lingl Zoltán (7 fő)
- távolmaradását előre jelezte:
- meghívottak:

Horváth László képviselő,

Sümegi Attila aljegyző,
Kaszás Béla osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Szirbek Tiborné egészségügyi referens,
Mészáros József képviselő-jelölt,
Ulrich József Helyi Választási Bizottság tagja,
Igmándy György nem képviselő bizottsági tag,
Pék László nem képviselő bizottsági tag,
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter pályázó,
Kirmer Anna pályázó.

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 határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
175/2011.(VIII.18.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
I. Személyi ügyek
1./ Önkormányzati képviselői lemondással kapcsolatos döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
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2./ A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház intézményvezetői álláspályázatának
elbírálása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
3./ A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása és a képviselő-testület állandó
bizottságai tagjainak megválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
4./ LEADER pályázatok előkészítése, projekt adatlap benyújtása
Előadó: Vörös Kálmán alpolgármester
5./ A TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 azonosító számú, az emelt szintű járóbeteg szakellátás
fejlesztést megvalósító projekthez szükséges döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény kémia szaktermének felújítása
Előadó: Vörös Kálmán alpolgármester

Ottó Péter polgármester indítványozza a 2./ és 5./ napirendi pontok mellett a 6./ napirendi
pont zárt ülésen történő tárgyalását.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
176/2011.(VIII.18.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat zárt ülés
keretében tárgyalja:
2./ A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház intézményvezetői álláspályázatának
elbírálása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
5./ A TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 azonosító számú, az emelt szintű járóbeteg szakellátás
fejlesztést megvalósító projekthez szükséges döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény kémia szaktermének felújítása
Előadó: Vörös Kálmán alpolgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Önkormányzati képviselői lemondással kapcsolatos döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ulrich József Helyi Választási Bizottság tagja elmondja, hogy Dr. Varga Tibor képviselő
lemondását követően Hédl József zirci lakos kerülhetett volna be a képviselő-testületbe, de ő
erről írásban lemondott. A 2010. október 3-i önkormányzati választások eredményeképpen a
soron következő legtöbb szavazatot Mészáros József Zirc-kardosréti lakos szerezte meg, így a
megüresedett képviselői mandátumot ő tölti be.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
177/2011.(VIII.18.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Dr. Varga Tibor
képviselő lemondásával nevezett megüresedett képviselői helyére a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek 2010. október 3-án megtartott választásán – Hédl József
lemondását követően – a következő legtöbb szavazatot elért jelölt, Mészáros József lépett.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ezt követően Ulrich József, a Helyi Választási Bizottság tagja átadja Mészáros József
képviselő részére a megbízólevelet, aki leteszi a helyi önkormányzati képviselők jogállásának
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti esküt, majd
aláírja az esküokmányt.

Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés 2./ napirendi pontjának tárgyalására.

3./ A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása és a képviselő-testület állandó
bizottságai tagjainak megválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendelet-módosítás és a kapcsolódó határozati
javaslatok elfogadását.
Vörös Kálmán alpolgármester tolmácsolja Horváth László képviselő véleményét, mely szerint
nem ért egyet a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet ilyen irányú módosításával.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő úgy gondolja, a három bizottságnak változatlanul tovább kellene
működnie az ügyrendi-jogi felügyelet megléte miatt, mivel ez egy olyan feladat, amit egy
önálló bizottsági munka megérdemelne.
Vörös Kálmán alpolgármester nem ért egyet képviselőtársával, mert azt tapasztalták, hogy a
két bizottság ugyanazon napirendi pontokat folyamatosan újratárgyalta és a személyi
összetétele szinte megegyezett. Úgy véli, azzal, hogy két bizottságot hoznak létre az ügyrendi
és jogi felügyelet biztosítva lesz, s nem kell mindent duplán megtárgyalniuk.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint nagyon fontos kérdés az ügyrendi és jogszabályi
megfelelőség felülvizsgálata, mint bizottsági hatáskör. Azonban az eddigi sem csak ügyrendi
bizottság volt, hanem más szakterületeket is képviselt. Ha úgy tekintik, akkor olyan bizottság
eddig sem volt, amely csak ezt a területet képviselte. E terület képviselete a rendeletmódosításban ugyanúgy szerepel, mivel az eddig is meglévő feladatokat osztották szét két
bizottság között. Ennek célja csupán az emberi erőforrással való megfelelőbb gazdálkodás,
mivel ugyanazok az emberek vesznek részt ezután is a bizottságok munkájában. Így
összességében a képviselők, és a hivatal munkatársainak leterheltsége szintén csökken.
Kasper Ágota képviselő szerint már a kezdetkor így kellett volna létrehozni a bizottságokat, s
nem menetközben változtatni azért, mert egy ember felállt.
Ottó Péter polgármester hangsúlyozza, nem azért változtatnak, mert egy ember felállt, hanem
mert az átalakításoknak akkor van leginkább alkalmas időpontja, amikor a legegyszerűbben
megvalósítható. Azzal egyetért, hogy két bizottsággal kellett volna ezt a ciklust indítani,
ugyanakkor arról se feledkezzenek meg, hogy milyen folyamat vezetett idáig. Emlékezete
szerint 2006 előtt – igaz akkor még 15 fős volt a testület – hat bizottsága volt a képviselőtestületnek, majd 2006. évtől négy bizottság működött, s akkor 14 tagú volt a testület. Jelen
pillanatban 9 képviselő van, és három bizottsággal kezdték meg a munkát.
Úgy gondolja, maga a döntés és a most tervezett átalakítás nem jár olyan jelentős feladattal,
amit ne lehetne elvégezni, viszont ebből a ciklusból még hátra van három év, s miért ne
lehetne két bizottságot kialakítani a háromból. Elfogadja azt, hogy valóban célszerűbb lett
volna két bizottsággal indulni.
Kasper Ágota kérdezi, az előterjesztésről két részletben kell szavazni? Egyrészt az
átalakításról, majd a hatáskörökről, vagy egyben az egészről?
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Ottó Péter polgármester válasza szerint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának
elfogadása feltételezi azt, hogy a bizottságokba a tagokat meg lehessen választani.
Amennyiben nem történik meg az SZMSZ módosítása, akkor marad minden a régiben, s a
kapcsolódó határozati javaslatok - egy kivételével - értelmét vesztik.
Kasper Ágota képviselő utal arra, hogy a rendeletben is módosulnak a különféle kitételek,
illetve a feladatkörök. Javasolja, hogy - rendelet-tervezet 4. § (1) bekezdése szerinti – a
Rendelet 45. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint a 8. pontja egészüljön ki a „kulturális”
szövegrésszel.
Ottó Péter polgármester a javaslattal egyetért, azt elfogadja.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
23/2011.(VIII.19.) önkormányzati rendelet
Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ezt követően a képviselő-testület az előterjesztés személyi döntésekkel kapcsolatos részét zárt
ülés keretében tárgyalja meg.

4./ LEADER pályázatok előkészítése, projekt adatlap benyújtása
Előadó: Vörös Kálmán alpolgármester
Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztést és javasolja, hogy az első határozati
javaslatban a játszótér építésére vonatkozó projekt helyszíneként Zirc, Erdőalja városrész
szerepeljen, majd a lehetséges helyszínek közül a legideálisabb kerül kiválasztásra.
A második javaslat meglévő és új bakonyi turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek
létesítéséről, fejlesztéséről szól, amely 60 %-ban lehet támogatott. Az alacsony támogatási
intenzitás miatt érdemes lesz elgondolkodni, hogy foglalkozzanak-e egyáltalán ezzel a
pályázattal vagy sem. Azonban azzal kötelezettséget nem vállalnak, ha benyújtanak egy
projekt adatlapot. Elképzelésük szerint - miután egy helyrajzi szám kivételével az
önkormányzat tulajdonában van – a kardosréti kemping területére lehetne olyan mobil
faházakat telepíteni, amelyek adott esetben máshol is elhelyezhetők.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
185/2011.(VIII.18.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 76/2011.
(VII. 29.) VM rendelet alapján meghatározott alábbi pályázati kiírásra:
„Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi
terek kialakítása, fejlesztése”. A projekt tervezett megvalósulási helyszíne: Zirc, Erdőalja
városrész
Projekt célja: játszótér építése.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal kérjen a tervezett
beruházásra vonatkozóan árajánlatokat, és ennek megfelelően készítse el a projekt
adatlapot.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott
pályázatra vonatkozóan, a 2./ pontnak megfelelően elkészített Projekt adatlapot aláírja és
az „A Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport részére benyújtsa.
Felelős: 1./ és 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ és 3./ pont esetében: 2011. augusztus 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2011.(VIII.18.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 76/2011.
(VII. 29.) VM rendelet alapján meghatározott alábbi pályázati kiírásra:
„Meglévő és új bakonyi turisztikai szállás- és vendéglátóhelyek létesítése, fejlesztése”.
A projekt tervezett megvalósulási helyszíne: Zirc-Kardosrét, Kemping, 2358/5-8
Projekt célja: mobil faház szálláshelyek létesítése.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal kérjen a tervezett
beruházásra vonatkozóan árajánlatokat, és ennek megfelelően készítse el a projekt
adatlapot.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott
pályázatra vonatkozóan, a 2./ pontnak megfelelően elkészített Projekt adatlapot aláírja és
az „A Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport részére benyújtsa.
Felelős: 1./ és 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ és 3./ pont esetében: 2011. augusztus 31.
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Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 18 óra 15 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalásával folytatja az
ülést.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
aljegyző

