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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. január 30-án 17,20 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, Mészáros József (7 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Kasper Ágota képviselő,

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

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Várszegi Bernadett osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Kovárcziné Sárfi Andrea pénzügyi ügyintéző,
Dr. Bán Zoltán Elizeus díszpolgár,
Findeisz János díszpolgár,
Encz Ilona megbízott intézményvezető,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés” Kft. ügyvezetője,
Dr. Tótth Árpád Városi Erzsébet Kórház főigazgatója,
Varsányi Attila Városi Erzsébet Kórház gazdasági igazgatója,

- a sajtó képviseletében: Varga Domokos Péter (NAPLÓ),
- valamint megjelent még:
Baky György polgármester,
Bakonybél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 tagja,
Busz János polgármester,
Pénzesgyőr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3 tagja,
Surányi Mihály polgármester,
Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3 tagja,
Boriszné Hanich Edit polgármester,
Olaszfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6 tagja.

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.
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A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület egyhangúlag nem támogatja, hogy „A helyi
adókról szóló 30/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztés
napirendre kerüljön.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a „Zirc Városi
Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi
térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata” című napirendi pontot a mai ülésen
megtárgyalja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület „A közterületek
tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
17/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása” című napirendi pontot a mai ülésen
megtárgyalja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület „Egyéb ügyek”
keretében tárgyalja meg „Az Idősek Klubja (Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.) épületében fűtőtestek
cseréje” című előterjesztést.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület „Egyéb ügyek”
keretében tárgyalja meg az „Új térképes kiadvány megjelentetése” című előterjesztést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület „Egyéb ügyek”
keretében tárgyalja meg a „Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Krónikus
Belgyógyászati Osztálya épületének rekonstrukciójának költségterve és kapcsolódó építésberuházás közbeszerzési eljárás megindítása” című előterjesztést.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
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A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a „BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi pályázati elbírálás tájékoztató” című napirendi pontot a mai ülésen megtárgyalja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 14/a – Az Idősek Klubja (Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.) épületében fűtőtestek cseréje –
napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 14/b – Új térképes kiadvány megjelentetése – napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalják.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012.(I.30.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az
önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és
-kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
3./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2011.(III.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
4./ Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben
alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
5./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
6./ Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás, valamint Zirc és Környéke Közoktatási
Óvodatársulás 2012. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Zirc és Környéke Közoktatási Társulásokról szóló Társulási Megállapodások módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2012-es évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés
megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2012. I. félévi pályázati kiírás
Előadó: Horváth Ivett Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
10./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 24. számú módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
11./ Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
12./ Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti
Együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ A Zirc-kardosréti kemping területének lakóépület építésre alkalmas övezeti
besorolásának lehetőségei
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Egyéb ügyek
c) Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Krónikus Belgyógyászati Osztálya
épületének rekonstrukciójának költségterve és kapcsolódó építés-beruházás
közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Dr. Tótth Árpád főigazgató
Dr. Árpásy Tamás jegyző
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
15./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
Horváth Ivett bizottsági elnök
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18./ BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi
pályázati elbírálás - tájékoztató
Előadó: Horváth Ivett Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
Zárt ülés keretében:
14./ Egyéb ügyek
a) Az Idősek Klubja (Zirc, Bajcsy Zs. u. 9.) épületében fűtőtestek cseréje
Előadó: Ottó Péter polgármester
b) Új térképes kiadvány megjelentetése
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy elsőként tárgyalják meg a társulásokkal kapcsolatos
előterjesztéseket, majd a zárt ülési napirendi pontokat a nyílt ülés befejezése után vitassák
meg.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
Baky György polgármester kéri, hogy a Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodásának 24. számú módosításáról szóló előterjesztést vitassák meg a közoktatási
társulásokról szóló előterjesztéseket követően.
Ottó Péter polgármester úgy véli, ennek semmi akadálya, ugyanis kicsit pontosítva a
gondolatait úgy fogalmazott, hogy a társulásokat érintő napirendi pontokat tárgyalják először.
Ezért értelmezzék úgy, miszerint három napirendi pont érinti a társulásokat, melyből a
harmadik a kistérségi többcélú társulással kapcsolatos, így a képviselő-testületeknek megvan
a lehetősége, hogy e témában döntést hozzanak.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
6./ Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás, valamint Zirc és Környéke Közoktatási
Óvodatársulás 2012. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati
javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012.(I.30.) határozata
Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás 2012. évi költségvetésének elfogadásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés mellékletét képező, a Zirc
és Környéke Közoktatási Iskolatársulás 2012. évi költségvetését
421 222 e forint bevétellel
421 222 e forint kiadással
ennek megfelelően a
bevételi főösszegét
421 222 e forintban
kiadási főösszegét
421 222 e forintban
költségvetési engedélyezett létszámkeretét
113 főben
fogadja el, egyúttal vállalja, hogy azt változatlan tartalommal beépíti 2012. évi költségvetési
rendeletébe.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2012.(I.30.) határozata
Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2012. évi költségvetésének elfogadásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés mellékletét képező, a Zirc
és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2012. évi költségvetését
158 574 e forint bevétellel
158 574 e forint kiadással
ennek megfelelően a
bevételi főösszegét
158 574 e forintban
kiadási főösszegét
158 574 e forintban
költségvetési engedélyezett létszámkeretét
58 főben
fogadja el, egyúttal vállalja, hogy azt változatlan tartalommal beépíti 2012. évi költségvetési
rendeletébe.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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7./ Zirc és Környéke Közoktatási Társulásokról szóló Társulási Megállapodások módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati
javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2012.(I.30.) határozata
Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás Társulási Megállapodása módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási
Iskolatársulás Társulási Megállapodása módosítását az előterjesztés 1. számú
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. január 31.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2012.(I.30.) határozata
Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás Társulási Megállapodása módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási
Óvodatársulás Társulási Megállapodása módosítását az előterjesztés 2. számú
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. január 31.
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10./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 24. számú módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012.(I.30.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása 24. számú, a környezet- és természetvédelem, valamint
hulladékkezelés feladatoknak a Társulás közszolgáltatási feladatai közé történő felvételét
tartalmazó módosítását a jelen előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület a módosított Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. február 03.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012.(I.30.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása 24. számú, a Társulási Megállapodás VII. fejezetének
kiegészítését tartalmazó módosítását a jelen előterjesztés mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület a módosított Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. február 03.

Ezt követően Ottó Péter polgármester rövid szünetet rendel el.
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Szünet után
1./ Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az
önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és
-kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet
az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati
vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és -kezelésért
fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről

2./ A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.
Dr. Árpásy Tamás jegyző az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, miszerint a rendelettervezetben technikai korrekcióra került sor, melynek oka, hogy a kiküldésre került
tervezetben három hivatkozás szerepel: az elismert maximális lakásnagyság, elismert
lakásminőség, illetve a havi költségek. E hivatkozások a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló rendelet megfelelő szakaszaira, illetve megfelelő
jogszabályhelyeire történő hivatkozások. Ezeket korrigálta a napirendi ponthoz készített
kiegészítésben. A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló rendelet-tervezetbe tette bele ezt a három kategóriát, egyfajta értelmező
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rendelkezés jelleggel. Hangsúlyozza, ez a módosítás technikai jellegű, igazából az egyértelmű
értelmezéshez egy elengedhetetlen tartalmú kellék.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, az egész rendelet-módosítás technikai jellegű, mert
értelmezésében nem lesz változás a korábbi rendelethez képest. Jogszabályi változás teszi
szükségessé, hogy egy hatályon kívül kerülő hivatkozás törlésre kerüljön, de a hivatkozási
alap nem változik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
2/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet
a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról

3./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2011.(III.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
3/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2011.(III.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról

4./ Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben
alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet
a nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról

5./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Ottó Péter polgármester tájékoztatása szerint a rendelet-módosítás azért készült el, mert 2011.
év végén az Országgyűlés módosított a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt, melynek egy
nagyon fontos változása, hogy 2012. évben az alkalmazott közszolgáltatási díj legmagasabb
mértéke nem haladhatja meg a településen 2011. év végén alkalmazott díjat. Ez azzal jár
együtt, hogy a helyi rendelet módosítása szükségessé vált. Az elmúlt évben 2,68 Ft/liter/ürítés
díjjal számoltak, s gyakorlatilag ez kerül átvezetésre a rendeletben. Másrészt olyan tartalmi
változások vannak, amelyeket a szolgáltató tartott fontosnak, s úgy véli, inkább a hatályos
rendelet pontosításának szándékával fogalmazódtak meg. Összességében a változás nem érinti
azt a lehetőséget, ami 2012. január 1-jétől kisebb gyűjtőedények választásával kapcsolatban
nyílt meg. Továbbra is adott az a lehetőség, hogy a 110 literes gyűjtőedény 60, illetve 80
literes edényre cserélhető legyen. Ugyanakkor fontos, hogyha a 110 literes edény kikopik,
akkor újabb 110 literest már nem lehet helyette beszerezni, mivel nem szabványos edényről
van szó. Tehát ez azt jelenti, hogy 120 literes vagy kisebb edényeket célszerű választani. Úgy
gondolja, leginkább a díjváltozás érdekli és érinti a városlakókat, amely elég jelentős mértékű,
ugyanis az elfogadott rendelethez képest éves szinten kb. 3.100,- és 4.400,- Ft közötti nettó
díjcsökkenéssel számolhatnak minden gyűjtőedény esetében.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Lingl Zoltán képviselő utal a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. képviselője által
elmondottakra, mely szerint, aki 2011. decemberében leadta a kisebb gyűjtőedényre
vonatkozó igényét, annak 2012. januártól már azzal számolnak. Ugyanakkor, aki 2012.
januárban adta le, annak 2012. február 1-jétől számlázzák a kisebb edényt.
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Az I. negyedévre szóló 3 db számla kiküldésére várhatóan február közepén kerül sor, s amikor
hozzájutnak a városlakók által rendelt több száz gyűjtőedényhez, akkor azt egyben
kiszállítják, és egy adott időpontban az érintettek átvehetik.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy a pontos időpont még nem ismert, de remélhetőleg
az elkövetkezendő hetekben erre sor kerül.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
5/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

8./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2012-es évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés
megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a Közhasznúsági Szerződés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2012.(I.30.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci sportpálya és a hozzátartozó
öltözőépület fenntartási munkáinak ellátására a HEBO-KÉM Zirci Közszolgáltató Bt-vel
(a továbbiakban: Üzemeltető) 2005. április 20-án kötött és 2009. július 1-jén, valamint
2011. június 29-én módosított megbízási szerződést az Üzemeltető ez irányú ajánlatának
elfogadásával 2012. január 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt megszüntető
megállapodás aláírására
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. január 31.
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012.(I.30.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évre szóló Közhasznúsági Szerződését az előterjesztés
mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Közhasznúsági Szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

9./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2012. I. félévi pályázati kiírás
Előadó: Horváth Ivett Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
Horváth Ivett képviselő, bizottsági elnök ismerteti az Emberi Erőforrás Bizottság módosító
javaslatát a pályázati kiírásra vonatkozóan.
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottság módosító javaslatát a pályázati kiírásra vonatkozóan.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2012.(I.30.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint kiírja a 2012. I. félévi középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázatot.
2./ Az ösztöndíjpályázat lebonyolítására felkéri a Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház
megbízott vezetőjét, és Zirc város jegyzőjén keresztül a Polgármesteri Hivatal illetékes
munkatársait, valamint a március 15-i városi ünnepség szervezőjét.
Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester
2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Encz Ilona mb. intézményvezető
Határidő: 1./ pontban: 2012. február 1.
2./ pontban: 2012. március 15. és a pályázati kiírás szerint
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11./ Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Dr. Horváth Sándor képviselő megérkezik az ülésterembe.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal (Dr. Horváth Sándor
képviselő nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2012.(I.30.) határozata
Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet
alapító okiratának módosító okiratát 2012. február 6-ai hatállyal az előterjesztés 1.
mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2012. február 6-ai hatállyal az előterjesztés 2.
mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére
a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ - 4./ pontok esetében: 2012. február 3.

12./ Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti
Együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2012.(I.30.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti
Együttműködési Megállapodás módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci
Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás módosítását az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására
és az Együttműködési Megállapodás – esetleges, a Megállapodás tartalmát nem érintő
korrekciókkal történő – aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. január 31.

13./ A Zirc-kardosréti kemping területének lakóépület építésre alkalmas övezeti
besorolásának lehetőségei
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 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2012.(I.30.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a rendezési terv
soron következő módosítását célzó előterjesztésben szerepeltesse a Zirc-kardosréti kemping
területének lakóépület építésre alkalmas övezeti besorolásának lehetőségét.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: a rendezési terv következő módosítása

14./ Egyéb ügyek
c) Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Krónikus Belgyógyászati Osztálya
épületének rekonstrukciójának költségterve és kapcsolódó építés-beruházás
közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Dr. Tótth Árpád főigazgató
Dr. Árpásy Tamás jegyző

Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Tótth Árpád főigazgató röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2012.(I.30.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet Krónikus Belgyógyászati épülete rekonstrukciójának költségvetését,
kiadási és forrás oldali keretszámait.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 173/2009.(VII.30.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1.
fejezet 5.5.2. pontja alapján elrendeli a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
Krónikus Belgyógyászati épülete rekonstrukciójának kivitelezői feladatok elvégzésére
irányuló közbeszerzési eljárás megindítását, az előterjesztésben foglalt feltételekkel.
Ajánlatkérőként a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet jár el.
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3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2./ pontban leírt közbeszerzési eljárást a
2012. évi Közbeszerzési Tervébe beépíti.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: dr. Tótth Árpád főigazgató
3./ pont esetében: dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: azonnal és 2012. február 29.
3./ pont esetében: 2012. április 15.

15./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

16./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

17./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
Horváth Ivett bizottsági elnök

Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

19
18./ BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi
pályázati elbírálás – tájékoztató
Előadó: Horváth Ivett Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi pályázati elbírálásáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 18 óra 20 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

