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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. december 19-én 17,05 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, Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Mészáros József (6 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Horváth Ivett képviselő,

- távolmaradását előre nem jelezte: Horváth László képviselő,
Dr. Horváth Sándor képviselő,
- meghívottak:

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Dr. Bán Zoltán Elizeus díszpolgár,
Findeisz János díszpolgár,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés” Kft. ügyvezetője,
Horváth Zoltán Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviseletében,
Bereczkiné Papp Krisztina adóügyi ügyintéző.

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
9 tagja közül jelen van 6 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd az Emberi Erőforrás
Bizottság által megfogalmazottak alapján indítványozza
a
11./ – Zirc Város
Sportkoncepciója – napirendi pont levételét.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő utal a testületi ülés meghívójának mellékletét képező tájékoztatóra,
mely szerint az állattartás szabályairól szóló rendelet nem kerül napirendre, mert nem érkezett
hozzá érdemi javaslat, ezért egyelőre nem aktuális a rendelet felülvizsgálata.
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Ottó Péter polgármester ezt megerősíti, s elmondja, a másik indok, hogy következő év elején
várható a magasabb rendű jogszabály változása, amihez kapcsolódóan szintén aktuális lehet
az állattartás szabályairól szóló rendelet módosítása. Amint látják a magasabb rendű
jogszabály elfogadásának időpontját, akkor annak megfelelően beütemezik e rendelet
napirendre vételét, és előtte a képújságban meghirdetésre kerül azért, hogy a lakosság az
észrevételeit, illetve javaslatait megtehesse.
Kasper Ágota képviselő kérdezi, ezt veheti ígéretnek, ugyanis annak idején úgy hangzott el,
miszerint decemberben sor kerül a felülvizsgálatra, mivel szóban a közmeghallgatáson és
egyéb módon is jelezték a lakosok, hogy gondjaik vannak az állattartás szabályairól szóló
rendelettel.
Ottó Péter polgármester válasza szerint a rendelet felülvizsgálata napirendre fog kerülni.
Kasper Ágota képviselő jelzi, hogy az alkalmas időpontban és helyen javaslatot tesz a
rendelet napirendre vételére.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy „Egyéb ügyek” keretében az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:
- Zirc–Akliban található egyes önkormányzati ingatlanokra kötött bérmunkaszerződés
meghosszabbítása;
- Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetési létszámkeretét érintő
döntések meghozatala;
- A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház felújítás építési engedély tervezői
szerződés módosítása;
- A Rákóczi tér rendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház homlokzat felújítás kivitelezés pótmunka - KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012
projekt.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy az alábbi napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalják meg:
- Útépítési engedélyekhez szükséges tervdokumentációk készítése;
- A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház felújítás építési engedély tervezői
szerződés módosítása;
- A Rákóczi tér rendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház homlokzat felújítás kivitelezés pótmunka - KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 projekt.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
282/2011.(XII.19.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben
alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 23/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
2./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása
(2012. évi díjak)
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ A helyi adókról szóló 30/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. I. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatói álláspályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláspályázat
kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött működtetési megállapodás
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Egyéb ügyek
a/ A Zirc–Akliban található egyes
bérmunkaszerződés meghosszabbítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

önkormányzati

ingatlanokra

kötött
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b/ Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetési létszámkeretét érintő
döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
13./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök
Lingl Zoltán bizottsági elnök
Zárt ülés keretében:
10./ Útépítési engedélyekhez szükséges tervdokumentációk készítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ A Zirc 2358/4 hrsz-ú ingatlan vétele
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Egyéb ügyek
c/ A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház felújítás építési engedély
tervezői szerződés módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
d/ A Rákóczi tér rendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház homlokzat felújítás kivitelezés pótmunka - KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012
projekt
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjait a nyílt ülést követően
vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben
alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 23/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
35/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet
Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben
alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló
23/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása
(2012. évi díjak)
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását azzal,
hogy az 1. melléklet 9.) pont első és utolsó bekezdése az alábbiak szerint változzon:
„A Szolgáltató Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ működésének megkezdéséig a
háztartási hulladék gyűjtésére rendszeresített szabványos edények települési szilárd hulladék
kezelési díja:”
A 9. pont utolsó bekezdése kerüljön ki a rendelet-tervezetből.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a pontosított rendelet-módosítás elfogadását az 1.
melléklet alábbiak szerinti módosításával:
„- I. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás kéttényezős
igénybevételi díjának legmagasabb mértéke:
1.) A közszolgáltatás ….
- II. A Szolgáltató Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ működésének megkezdéséig
a háztartási hulladék gyűjtésére rendszeresített szabványos edények egyszeri ürítési díja:”
A melléklet utolsó bekezdése kerüljön ki a rendelet-tervezetből.
Ottó Péter polgármester a rendelet-módosítással kapcsolatban elmondja – amiről a város
lakóit a médián keresztül is értesítik –, hogy az eddigi 80, illetve 110 literes gyűjtőedények
mellett rendszeresítésre kerül 60 literes gyűjtőedény is. Mindenkinek lehetősége lesz arra,
hogy az adott háztartási hulladék mennyiségétől függően a 110 literes gyűjtőedényt kisebb
gyűjtőedényre cserélje. Ennek függvényében a hulladékszállításért, -kezelésért fizetendő díj is
arányosan kisebb lenne.
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A rendeletbe bekerül egy olyan lehetőség, amely a szociális rászorultság elveit figyelembe
véve lehetővé teszi, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság megállapítson olyan
kedvezményeket, amit rászorulók vehetnek igénybe. Ez azt jelenti, hogy a szociálisan
rászorulók gyűjtőedény-cseréjét gyakorlatilag az önkormányzat finanszírozná meg, s a
tulajdonában maradna a gyűjtőedény, de a szociális rászorultsággal rendelkező ingatlantulajdonosokhoz kerülne kihelyezésre. Egy korlátozó feltétel van a szociális rászorultságon
kívül, hogy 60 literes gyűjtőedény csak olyan esetben igényelhető, ahol legfeljebb 3 fő lakik
az adott háztartásban.
A díjtétel vonatkozásában megjegyzi, hogy körülbelül a most hatályos 110 literes gyűjtőedény
költségét fogja jelenteni a 80 literes gyűjtőedény jövő évi díja. A 60 literes gyűjtőedények
esetében kb. 20 %-os nettó díj csökkenéssel, 110 literes gyűjtőedény esetében pedig
ugyanilyen mértékű díjemeléssel számolhatnak.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő kérdezi, ha jól értelmezi, akkor a 110 literes gyűjtőedény ürítési díja
52 alkalommal összesen harmincnégyezer-hatszázvalamennyi forint?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy ez az összeg akkortól él, ha beüzemelésre kerül a
királyszentistváni hulladéklerakó, ugyanis ezek a társulás által a közbeszerzés során
meghatározott díjak. Hozzáteszi, hogy a most hatályos rendeletben is e díjak szerepelnek,
azonban a sajnálatos események miatt nem került beüzemelésre a királyszentistváni
létesítmény, ami – ismeretei szerint – várhatóan 2012. III-IV. negyedévében lehet aktuális.
Kasper Ágota képviselő a közüzemi szolgáltató képviselőjétől kérdezi, ha beindul a
hulladékkezelő és túljut a kezdeti problémákon, akkor van-e valami esély arra, hogy esetleg
csökken a díj, mert most meglehetősen magas az összeg?
Horváth Zoltán Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviselője kifejti, hogy a városban a
110 literes edény a legnépszerűbb, melynek ürítési díja 456,- Ft lesz 2012. évben, ami
23.712,- Ft éves díjat jelent. Ebben benne foglaltatik az 52 ürítés – heti egy kötelező ürítés -,
az évi egyszeri lomtalanítás, a szelektív rendszer működtetése és a majdani rekultiváció díja.
Mindaddig e díj lesz, amíg nem indul el a királyszentistváni rendszer. Megjegyzi, hogy a
királyszentistváni rendszer részben már el is indult, mert a szelektív szigeteken összegyűjtött
műanyag palack, papír és üveg feldolgozást nyer. Tulajdonképpen költség már keletkezik, de
díjemelés addig nem lehet, amíg a központ el nem indul.
A társulás és a konzorcium szándéka, hogy egy részleges indulás megtörténjen a következő
évben, a végleges helyreállítás 2012. végére várható. Amennyiben lesz egy részleges indulás
- tehát Királyszentistvánra lehet vinni hulladékot, de nem kap olyan feldolgozottságot, mint
ami a végleges lenne -, akkor lesz egy részleges díjemelés is, ami még messze nem az a
plafon, amely már 2010-ben elfogadásra került és a konzorcium megnyert a pályázaton. Úgy
véli, nézőpont kérdése, hogy a díj nagyon magas vagy sem. Példaként említi, hogy egy
általános családi ház gázdíja havi 30.000,- Ft, villanydíja 15.000,- Ft, vízdíja 10.000,- Ft,
ugyanakkor a hulladékszállítás 2.000,- Ft. Ezért úgy gondolja, nem olyan magas ez az összeg,
de valahogy mindenki úgy éli meg, hogy a hulladékszállítás egy olyan szolgáltatás, ami
ingyen van és szükségtelen rossz. Holott ez egy ugyanolyan szolgáltatás, mint a gáz- vagy a
villamos energia-szolgáltatás, csak nem vezetéken jön, hanem a kukásautó szállítja el, és
feldolgozásra kerül.
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A 110 literes edény esetében a 456,- Ft-ért elszállítják a hulladékot minden héten, a
szigetekről begyűjtik, majd feldolgozzák, és újrahasznosítással megpróbálják értékesíteni. A
végleges ár valóban ennél még 40 %-kal drágább lesz, de nem elássák a hulladékot, hanem
nagy részét feldolgozzák. Kiemeli, hogy jelenleg 430,- Ft a gázolaj és dízelüzemű
gépjárművekkel szedik össze a hulladékot, az alkalmazottaik pedig minimálbérért dolgoznak.
Hangsúlyozza, nem olyan nagy üzlet ez, csak a mennyiség sok, mivel 80.000 ember
hulladékát fogják összeszedni. Hozzáteszi, a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-nél
egységes árpolitika van, ugyanis minden településen az ugyanolyan edényért ugyanannyit kell
fizetni. Veszprémben, így Zircen is olcsóbbnak kellene lenni, mint a kisebb településeken,
mert a fajlagos költségek kisebbek. Nyilván egy sűrűn lakott területen kevesebb költséggel
tudják megoldani a hulladék összegyűjtését, mint egy ritkán lakott területen.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő örül annak, hogy hallhattak egy részletes tájékoztatást, így
forintosítva mindenki szembesülhetett a tényekkel. Véleménye szerint egy kisnyugdíjas
szempontjából nagyon magas ez az összeg, amikor éppen arra próbálják rászorítani az
embereket, hogy kevesebb hulladékot termeljenek. Utal arra, hogy Zirc is elindult a
komposztálás útján, így még kevesebb hulladék kerül a gyűjtőedénybe. Ezért számára
változatlanul nagyon magasak a díjak.
Ottó Péter polgármester az Emberi Erőforrás Bizottság összegzett véleményét úgy módosítja,
hogy „II. A Szolgáltató Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ működésének
megkezdéséig a háztartási hulladék gyűjtésére rendszeresített szabványos edények települési
szilárd hulladék kezelési díja:”
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosításokat - 5 igen
szavazattal, 1 nem szavazattal rendeletet alkot:
36/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

3./ A helyi adókról szóló 30/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottság javaslatát.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a módosított rendelet-tervezet elfogadását.
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Ottó Péter polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban említi, hogy a rendelet-tervezet elég
sok módosítást tartalmaz. Úgy gondolja, a város lakói számára talán a legfontosabb egyrészről
az a kényszerű helyzet, amit az önkormányzat költségvetési helyzete indokol, és szükségessé
tesz, miszerint igyekezzenek a bevételeiket növelni, a kiadásaikat csökkenteni, a költségvetési
koncepció szintjén meglévő 80 millió forintos hiány a költségvetési rendelet-tervezet
elkészítésének időszakára valamilyen módon egyensúlyba hozható legyen. Ennek érdekében
sajnos elég jelentős adóemelésekre kényszerülnek. Ugyanakkor a rendelet-módosítás
elkészítése során igyekeztek szem előtt tartani, hogy az adóemelés a szociális kedvezmények
körének bővítésével az amúgy is nehéz helyzetben lévőket ne sújtsa, vagy ne érintse. Ennek
következtében került be a rendelet-módosításba több helyen az a megfogalmazás, miszerint „a
megállapított adó 65 %-át kell megfizetni annak, aki …..” Ez a 65 % gyakorlatilag a jelenlegi
adószint, ezért úgy gondolja, elég sokan fognak belekerülni abba a körbe, akiknek – annak
ellenére, hogy a rendelet-tervezet adóemelésről szól – a fizetési kötelezettsége nem
emelkedik.
Utal arra, hogy a képviselő-testület tagjai kézhez kaptak egy ugyancsak módosított rendelettervezetet, amely szerint egy olyan kedvezmény épülne vissza a rendelet-módosítás során a
rendeletbe, ami a jelenleg hatályosban is benne van, azonban technikai okok miatt véletlenül
kimaradt. A kiosztott rendelet-tervezet 2. §-a – amely a Rendelet 3. §-át módosítja –
tartalmazza, hogy kik és milyen feltételek fennállása esetén fizethetik a megállapított
építményadó 50 %-át. A Rendelet 3. §-a kiegészült egy (9) bekezdéssel, mely szerint a
határidő elmulasztása a vonatkozó adóévre jogvesztéssel jár.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő többek kérését tolmácsolja, ugyanis évente két alkalommal kapnak
csekket és nagyon sok család számára elég tetemes a két félévre befizetendő összeg.
Lehetséges-e, hogy a befizetendő adót ne kettő részletben fizessék meg az emberek, hanem
esetleg négy részletben, kicsit arányosabban elosztva?
Ottó Péter polgármester tudomása szerint erre van lehetőség, de kérelmezni kell az
önkormányzat adóhatóságánál.
Bereczkiné Papp Krisztina adóügyi ügyintéző hozzáteszi, hogy lehet kérelmezni, de illetékköteles. Miután helyi adóról van szó, ezért a képviselő-testület más időpontot is megállapíthat
befizetési határidőnek.
Kasper Ágota képviselő értelmezése szerint az időponttól való eltérés testületi hatáskörbe
tartozik?
Bereczkiné Papp Krisztina adóügyi ügyintéző válasza szerint a két részlet mindenképpen, de
van lehetőség a sima részletfizetésre, mert kérelem esetén elbírálják. Megjegyzi, elég
rugalmasan kezelik ezt a dolgot éppen a gazdasági helyzetre, iskolakezdésre való tekintettel.
Miután március 15-ig esedékes az első részlet, ezért azt követően több csekket szoktak adni,
amivel sokan már most is élnek és szeptemberig havonta befizetik a fennmaradó következő
részletet.
Kasper Ágota képviselő kéri, hogy erről valamilyen formában tájékoztassák a lakosságot.
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Ottó Péter polgármester jelzi, a kedvezményre jogosító körülmények igazolásának
határidejéig minden háztartásba eljuttatnak egy tájékoztatót, hogy mindenki megismerje, és
értelmezni tudja a rendeletet akkor is, ha a zirci honlapot vagy a képújságot, illetve egyéb
fórumokat nem olvas. Úgy gondolja, e lehetőségről azzal együtt kellő módon lehet
tájékoztatni a lakosságot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosító javaslatokat 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:
37/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet
a helyi adókról szóló 30/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

4./ A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Mészáros József képviselő távozik az ülésteremből.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
38/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet
Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

5./ Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet megalkotását a tervezet 2. §
(2) bekezdésének alábbi módosításával:
„2. § (2) A jegyző a város honlapján a féléves munkaterv elfogadását követően …..”
Dr. Árpásy Tamás jegyző a bizottság javaslatával egyetért, az befogadja.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő üdvözli e rendeletet, s úgy véli, van is tere és helye a város életében.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
39/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet
az önkormányzati rendeletek előkészítésében való
társadalmi részvételről

6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. I. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal,
hogy a 2012. január 30-i ülés 3./ „Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2012. évi
költségvetésének elfogadása” című napirendi pont kerüljön ki a tervezetből.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő kérdezi, az állattartás szabályairól szóló rendeletet a januári ülésen
napirendre lehetne-e tűzni vagy esetleg jegyző úr későbbi időpontot javasol?
Dr. Árpásy Tamás jegyző egy vagy két hónappal későbbi időpontot javasol. Természetesen
bele lehet venni a munkatervbe, de úgy gondolja, jóval rugalmasabb megoldás, ha a
beérkezett vélemények, javaslatok megfelelő összegzése után összeállítják a rendelettervezetet.
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Ottó Péter polgármester javasolja, hogy e napirendi pontot tegyék a 2012. március 26-i
testületi ülésre.
Kasper Ágota képviselő a javaslattal egyetért.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosításokat - 5 igen
szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
283/2011.(XII.19.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. I. félévi munkatervéről
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. I. félévi munkatervét az előterjesztés
mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

7./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola igazgatói álláspályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
284/2011.(XII.19.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola igazgatói – magasabb vezetői – feladatainak ellátására az
előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján pályázatot ír ki.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázat megjelentetésére és a pályázati eljárással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. január 13.
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8./ A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláspályázat
kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
285/2011.(XII.19.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetői – magasabb vezetői – feladatainak ellátására az előterjesztés
1. számú mellékletében foglaltak alapján pályázatot ír ki.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázat megjelentetésére és a pályázati eljárással
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. január 13.

9./ A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött működtetési megállapodás
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
286/2011.(XII.19.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Veszprém Megyei
Önkormányzat általi működtetésének módjáról szóló megállapodás-módosítás tervezetét a
jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. december 31.

12./ Egyéb ügyek
a/ A Zirc–Akliban található egyes
bérmunkaszerződés meghosszabbítása

önkormányzati

ingatlanokra

kötött

Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Dr. Árpásy Tamás jegyző röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
287/2011.(XII.19.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci 0111/3, 0111/4, 0111/5, 0111/6,
0111/7, 0109/1 hrsz-ú gyep-legelő művelési ágú, illetőleg 079/2 hrsz-ú szántó művelési
ágú ingatlanok vonatkozásában a „Bakony” HO-LI Kft-vel, valamint a BAKONY-AGRO
Kft-vel 2007. június 1-jén kötött bérmunka-szerződés határidejének 2011. december 31ről 2012. december 31-re történő módosítására a nevezett cégek által tett, jelen
előterjesztés 1. számú mellékletét képező ajánlatát elfogadja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás jelen előterjesztés 2. számú
mellékletében leírtak szerinti megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. december 31.
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b/ Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetési létszámkeretét érintő
döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
288/2011.(XII.19.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola zirci tagintézményének költségvetési létszámkeretét 10 fő
takarítóval és 1 fő karbantartóval bővíti 2012. január 1-jétől úgy, hogy a karbantartó a
karbantartási feladatokat a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola,
valamint a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézménye tekintetében is
el kell, hogy lássa.
2./ A Képviselő-testület utasítja a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
igazgatóját, valamint a „Zirci Városüzemeltetési” Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a
létszámváltoztatásokkal összefüggő munkaügyi feladatok elvégzésére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Lingl Zoltán igazgató
Schreindorfer Károly ügyvezető
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. február 28.
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
289/2011.(XII.19.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde zirci tagintézményének költségvetési létszámkeretét 1 fő adminisztrátorral bővíti
2012. január 1-jétől.
2./ A Képviselő-testület utasítja a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
vezetőjét a létszámváltoztatásokkal összefüggő munkaügyi feladatok elvégzésére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. január 5.
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13./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
14./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
15./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök
Lingl Zoltán bizottsági elnök
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Ottó Péter polgármester az ülést 17 óra 55 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

