5 / 2012. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 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, Horváth László, Lingl Zoltán (6 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Kasper Ágota képviselő,

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

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Dr. Bán Zoltán Elizeus díszpolgár,
Findeisz János díszpolgár,
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár,
Illés Ferenc díszpolgár,
Gáberné Szellem Éva könyvvizsgáló,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés” Kft. ügyvezetője,

- a sajtó képviseletében: Varga Domokos Péter (NAPLÓ).
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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy az alábbi napirendi pontok a mai ülésen megvitatásra kerüljenek:
- A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása;
- A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati rendelet
módosítása;
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- Támogatás a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által kiírt „Étel kerekeken”
című pályázaton való részvételre a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ szociális
feladatinak ellátását célzó gépjármű beszerzéséhez;
- A zirci 1796/1 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos vételi szándék.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy az alábbi napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalják meg:
- Zirc város belterületi felszíni csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem kivitelezési
tervdokumentáció készítés tervező kiválasztása;
- Bér Júlia által lakott lakás lakbér ügye;
- A zirci 1796/1 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos vételi szándék.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2012.(II.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Személyi ügyek
1./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
Előadó: Lingl Zoltán, a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
3./ Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben
alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
4./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
5./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a/ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak
szerinti határozat meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester

4

7./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
9./ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012.
évi célok meghatározása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
10./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és Eplény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete között a körjegyzői feladatok ellátására kötött megállapodás
felmondása
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
12./ „KDOP-4.1.1/E-11-2011-0004” Zirc város belterületi csapadékvíz elvezetése, Rákóczi
tér, Luksz utca térsége és III. Béla utca térsége
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Egyéb ügyek
a/ Támogatás a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által kiírt „Étel
kerekeken” című pályázaton való részvételre a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató
Központ szociális feladatinak ellátását célzó gépjármű beszerzéséhez
Előadó: Ottó Péter polgármester
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
16./ Tájékoztatás Dr. Árpásy Tamás a jegyző teljesítményértékeléséről
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: Lingl Zoltán bizottsági elnök
Horváth Ivett bizottsági elnök
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Zárt ülés keretében:
2./ A „Zirc Város Díszpolgára” cím, Pro Urbe Emlékérem és a „Zirc Város Elismerő
Oklevele” kitüntetési javaslatokat véleményező Előkészítő Bizottság tagjainak
megválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Zirc város belterületi felszíni csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem kivitelezési
tervdokumentáció készítés tervező kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Bér Júlia által lakott lakás lakbér ügye
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Egyéb ügyek
b/ A zirci 1796/1 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos vételi szándék
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására a nyílt
ülés után kerüljön sor.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről
Előadó: Lingl Zoltán, a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

3./ Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben
alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
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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:
6/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
a nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló
4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

4./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet megalkotását az alábbi
módosításokkal:
- A záró rendelkezések után hiányzik a „11. §”
- A rendelet-tervezetben több helyen szereplő Nvt. 2. § helyett Nvt. 3. § szerepeljen
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a módosított rendelet-tervezet elfogadását.
Dr. Árpásy Tamás jegyző az előterjesztéssel kapcsolatban kifejti, hogy miután a rendelet
felülvizsgálata átfogó, ezért nem a jelenleg hatályos rendelet módosítását célozza a tervezet,
hanem egy új rendelet megalkotását. Ennek oka, hogy a vagyongazdálkodás szabályait leíró
magasabb rendű jogszabályokban foglalt rendelkezések gyakorlatilag teljesen megváltoztak,
helyette a helyi önkormányzatokról szóló új törvény, illetve a nemzeti vagyonról szóló
törvény rendelkezései az irányadóak. Kiemeli, a változás két fő iránya egyrészt, hogy a
tulajdonfajtákat még tovább bontja az új törvényi szabályozás, másrészt a rendelet-módosítás
alapvető indoka a kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon nevesítése. Hangsúlyozza, hogy az
átfogó törvényi változások okán új rendelet alkotását látta célszerűnek. Megjegyzi, hogy az új
törvény határozottan és alapvetően szigorító irányban szabályozza az elidegenítés és a
vagyonkezelés szabályait. Az új rendeletben megmaradnak – hasonlóan a jelenleg
hatályoshoz – az elidegenítés, hasznosítás vonatkozásában a versenyeztetés, illetve a hatáskör
átruházás szabályai. A vagyonkezelés vonatkozásában az ellenőrzés szabályai lényegében
ugyanazok maradnak.
A bizottságok által tárgyalt rendelet-tervezethez képest javasolja a 4. § (3) bekezdését törölni,
mivel a 3. § (4) bekezdése ugyanezen rendelkezést már tartalmazza. Az 5. § (3) bekezdését
úgy pontosítja, hogy „A tulajdonosi joggyakorló az (1) bekezdésben leírt értéket el nem érő
vagyontárgy elidegenítése és hasznosítása esetén is köteles megvizsgálni a versenyeztetés
lehetőségét, és ilyen esetekben is dönthet a versenyeztetés lefolytatásáról”.
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A 10. § (1) bekezdését ugyancsak javasolja módosítani, miszerint „A vagyonkezelőt megillető
jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét az Önkormányzat – a polgármesteri
hivatal közreműködésével – ellenőrzi”.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a jegyző által ismertetett
módosításokat – 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:

7/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

5./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy képviselőtársai kézhez kaptak egy kiegészítést, amely a
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetésével kapcsolatos, ugyanis
4.004 ezer forint működési tartalék elvonással számolnak. Ezzel szemben áll a személyi
juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, illetve dologi kiadások csökkentése ugyanilyen
összeggel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
8/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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6./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala
a/ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak
szerinti határozat meghozatala
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 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2012.(II.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegét az alábbi
táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.
adatok ezer forintban
Saját bevételek
Helyi adók
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása
Osztalék, koncessziós díj, hozam
Ingatlanértékesítés bevétele
Bírság, pótlék- és díjbevétel
Saját bevételek összesen:

2012. év
287 459
11 503
0
0
1 400
300 362

2013. év
287 000
12 000
0
0
1 500
300 500

2014. év
290 000
12 500
0
2 000
1 500
306 000

2015. év
290 000
13 000
0
3 000
1 500
307 500

2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegét az alábbi
táblázatban foglaltak alapján állapítja meg.
adatok ezer forintban
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
kötelezettségek
Folyószámla-hitel
Fejlesztési hitelek
Kötvény kibocsátása
Részletfizetés
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő
kötelezettségek összesen:

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

50 000
9 476
28 239
1 758

50 000
9 476
28 239
587

50 000
9 476
28 239
0

50 000
9 476
28 239
0

89 473

88 302

87 715

87 715
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b/ Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottság által megfogalmazott módosításokat.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a módosított rendelet-tervezet elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő utal arra, hogy a költségvetési egyensúlyt az önkormányzat
ingatlanadó-emeléssel teremtette meg. Meggyőződése, hogy az 50 %-os ingatlanadó-emelés
egyrészt indokolatlan, másrészt kontraproduktív. Emiatt ezt a költségvetést ebben a formában
nem tudja támogatni. Úgy gondolja, egyéb források áttekintésével az emelés nagyságát
csökkenteni lehetett volna. Úgy véli, az adóbefizetések első körének megtörténte után kiderül,
miszerint valóban kontraproduktív lehet az adóemelés, s ebből következően a remélt bevétel
nem biztos, hogy realizálódik.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy képviselőtársai kézhez kaptak egy kapcsolódó
határozati javaslatot, amely a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által ellátott
- a pszichiátriai betegek, a fogyatékosok, valamint az időskorúak nappali ellátása - feladatok
tekintetében az elmúlt évek gyakorlatát követve jelentene kötelezettségvállalást. Zirc Városi
Önkormányzat a települések feladatellátáshoz kapcsolódó költségének a teljesítését venné át
annak érdekében, hogy a feladatellátásokban megmaradjon legalább a 9 település, ami a
kistérségi kiegészítő normatíva igénylésének feltételét jelenti Ez összességében 428.944,- Ftos többletköltséget jelent az önkormányzat számára. Hozzáteszi, hogy ezt az önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelet-tervezetében tervezték, a 2.524.430,- Ft-os hozzájárulás
összege tartalmazza ezt a költséget is. Azonban ettől függetlenül célszerűnek látja egy
kapcsolódó határozatban ezt megerősíteni.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
rendeletet alkot:
9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2012.(II.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is fenntartja a 20/2010.(II.12.) Kt.
számú határozatával kinyilvánított szándékát, amely arra irányul, hogy lehetővé tegye a
Zirc Kistérség Többcélú Társulásban résztvevő települések lakosai számára a pszichiátriai
betegek nappali ellátásának, a fogyatékosok nappali ellátásának, valamint az időskorúak
nappali ellátásának keretében nyújtott szolgáltatások igénybevételét.
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban részletezett cél elérése érdekében vállalja, hogy azon
önkormányzattól, amely részt vesz az 1./ pontban felsorolt nappali ellátásokban, és ezen
feladatellátások tekintetében Zirc Kistérség Többcélú Társulás felé hozzájárulás fizetési
kötelezettsége keletkezne, azt átvállalja úgy, hogy az átvállalt összeg nem lehet magasabb,
mint az adott önkormányzatnak Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központtal elláttatott
feladataiból keletkező összes befizetési kötelezettsége.
3./ A 2./ pontban részletezett vállalási kötelezettség - az 1./ pontban részletezett nappali
ellátások tekintetében - a kiegészítő normatíva igénybevételi lehetőségének időtartamára,
de legfeljebb 2012. december 31-ig áll fenn.
4./ A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az érintett önkormányzatokkal és Zirc
Kistérség Többcélú Társulásával jelen döntést ismertesse.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos
3./ pont esetében: 2012. december 31.
4./ pont esetében: 2012. március 5.

7./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottság állásfoglalását, mely szerint javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
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10/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

8./ A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottság állásfoglalását, mely szerint javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Ottó Péter polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban röviden vázolja, hogy az elmúlt év
végén megvalósított rendelet-módosítás kapcsán azon bérlők számára, akik a szociális
rászorultságukat nem tudták igazolni, 2012. január 1-jétől piaci alapon kerül megállapításra a
lakásbérleti díjuk. Ugyanakkor óriási különbség van a ténylegesen bérelt ingatlanok fizikai
állapota között. A mostani rendelet-módosítás célja, hogy azon ingatlanok esetében, ahol 10
éven túli vagy 20 éven belüli a legutolsó felújítás, akkor a piaci alapú bérleti díj 75 %-át
kelljen fizetni. Ott, ahol több mint 20 éve történt felújítás, a piaci alapú bérleti díj 60 %-a
kerüljön megfizetésre. Ez egyébként összhangban van a korábbi időszakban megkötött
szerződésekkel, amikor az ingatlanok rossz állapotára való tekintettel biztosítottak
kedvezményt a bérleti szerződésben.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
11/2012.(II.28.) 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

9./ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012.
évi célok meghatározása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2012.(II.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek
2012. évi teljesítménykövetelményeiről
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítménykövetelmények
alapját képező 2012. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg:
- Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi I. és II. félévi munkatervében
foglalt testületi ülések előkészítése, a képviselő-testület által hozott döntések végrehajtása.
- Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011-2014 évekre szóló Gazdasági
Programjának elkészítése, a 2012. évre vonatkozó feladatainak végrehajtása.
- A közfoglalkoztatás lehetőségeinek kihasználása, megvalósításának segítése.
- Pályázati lehetőségek folyamatos és körültekintő figyelése, kihasználása, megfelelve a régió
operatív tervében meghatározott prioritásoknak, különös tekintettel az önkormányzat
kötelező feladatinak ellátása területén működő intézmények komplex, energiatakarékos
fejlesztésére.
- A 2012. évi költségvetésben a célok és a rendelkezésre álló bevételek egyensúlyának
kialakítása, a 2012. évi költségvetés és a 2011. évi zárszámadás elkészítése.
- A 2012. évi költségvetés végrehajtása érdekében hozott képviselő-testületi határozatok
végrehajtása.
- Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében vállalt feladatok pénzellátásának
biztosítása, a pályázati pénzeszközök, támogatások lehívásának, elszámolásának
végrehajtása.
- A szabad pénzeszközök önkormányzati rendeleteknek megfelelő hatékony felhasználása.
- Az önkormányzat vagyonának értékesítési lehetőségeinek felülvizsgálata, javaslat készítése,
az azzal kapcsolatos döntések végrehajtása, értékesítés lebonyolítása. A meglévő
önkormányzati vagyon hasznosítása.
- A beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki és pénzügyi (finanszírozási)
feladatok teljesítése.
- Az önkormányzat gazdálkodását érintő közbeszerzési eljárások lebonyolításában való
közreműködés, illetve lebonyolítása.
- Az intézmények működőképességét megtartó karbantartási, felújítási feladatok folyamatos
szervezése, elvégzése a takarékos működést szem előtt tartva.
- A városi önkormányzat által meghirdetett pályázatok előkészítése és lebonyolítása. A
korábbi évek áthúzódó pályázatainak nyomon követése, gondozása. A pályázati és egyedi
támogatások útján nyújtott pénzeszközökről a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló törvény előírásainak megfelelő adatszolgáltatás biztosítása.
- A Zirc Városi Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak ellátása során a
közreműködő szervezetekkel való kapcsolattartás és eredményes együttműködés.
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- Az intézményfenntartói feladatokban való aktív közreműködés, élő kapcsolattartás az
intézményekkel, ütemezett és összehangolt szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzésük.
- Esetleges időközi önkormányzati választásokkal, népszavazásokkal kapcsolatos feladatok
végrehajtása.
- A civil és nemzetiségi szervezetekkel történő kapcsolattartásból eredő feladatok ellátása, a
helyi nemzetiségi önkormányzat törvényes működésének elősegítése.
- Informatikai fejlesztések időarányos végrehajtása, az elektronikus kapcsolattartás további
erősítése a városi fenntartású intézményekkel. Zirc város honlapjának az elektronikus
információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő működtetése,
egyidejűleg folyamatos fejlesztése annak érdekében, hogy a városban élők naprakész
tájékoztatást kaphassanak az őket érintő ügyekről, döntésekről, tervezetekről.
- Az új és a módosult jogszabályokban foglaltak betartása az önkormányzati és
államigazgatási ügyek intézése folyamán. Az ügyintézés során figyelemmel kell lenni a
jogszabályokban előírt határidők betartására.
- A humánus, szolgáltató típusú ügyintézés törvényes és szakszerű hivatali követelményeinek
megtartása. A Ket. által megkövetelt ügyfélbarát közigazgatás bővítése, előrelépés az
elektronikus ügyintézésben, a hivatali ügyfélkapu működtetésével.
- Együttműködés és koordináció javítása a hivatali vezetés, valamint a szervezeti egységek
között.
- Takarékosság új lehetőségeinek keresése és érvényesítése a munkavégzés során.
- A köztisztviselők szakmai felkészülésének további javítása.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint a jegyzőt, hogy az egyéni
teljesítménykövetelményeket – a meghatározott célok alapján – állapítsa meg, és annak
teljesítését a köztisztviselő jogállásáról szóló törvényben előírt módon értékelje.
Felelős:
- A jegyző egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és értékelés
vonatkozásában: Ottó Péter polgármester
- A köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározása és értékelése
vonatkozásában: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő:
- 2012. február 29. (az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározására)
- 2012. december 31. (az értékelésre)

10./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és Eplény Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete között a körjegyzői feladatok ellátására kötött megállapodás
felmondása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2012.(II.27.) határozata
a körjegyzői feladatok ellátására Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületével
kötött megállapodás felmondásáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 39. § (3) bekezdése alapján az Eplény Községi Önkormányzat Képviselőtestületével 2008. június 27. napján megkötött, körjegyzői feladatok ellátására szóló
megállapodást - amelyet a 130/2008.(VI.16.) Kt. számú határozatával elfogadott és a
36/2011.(II.28.) Kt. számú határozatával módosított – 2013. január 1. napjával felmondja.
2./ Utasítja a Polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett döntést, valamint a döntés
előterjesztésben részletezett indokait Eplény Községi Önkormányzat Képviselőtestületével közölje.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. március 5.

11./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2012.(II.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása technikai módosításaira vonatkozó javaslatokat, a jelen
előterjesztés mellékleteként csatolt Társulási Megállapodás 25. számú módosításában
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
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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. március 31.

12./ „KDOP-4.1.1/E-11-2011-0004” Zirc város belterületi csapadékvíz elvezetése, Rákóczi
tér, Luksz utca térsége és III. Béla utca térsége
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 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2012.(II.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP – 4.1.1/E – 11 „Helyi és térségi
jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” című, a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség által támogatott pályázathoz az önerőt biztosítja az alábbiak szerint:
a) Pályázat kódszáma: KDOP-4.1.1/E-11-2011-0004
b) Pályázat címe: Zirc város belterületi csapadékvíz elvezetése, Rákóczi tér,
Luksz utca térsége és III. Béla utca térsége
c) Elnyert támogatás összege: 149 714 923 Ft
d) A projekt összes költsége: 167.409.814,- Ft
e) A projekt elszámolható költsége: 166.349.914,- Ft
f) Az önkormányzati önrész összege: 17.694.891,- Ft
g) Az önkormányzati önrész forrása: csatorna céltartalék
h) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a ROP forrásból nyújtott
támogatáshoz az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
15./ Egyéb ügyek
a/ Támogatás a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által kiírt „Étel
kerekeken” című pályázaton való részvételre a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató
Központ szociális feladatinak ellátását célzó gépjármű beszerzéséhez
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a képviselőtestület elsősorban az Autó – Nexus Kft. által forgalmazott Ford Transit FWD Kombi Trend
2.2.TDCi (125 LE) LWB (1.3./300) típusú autóbuszt, mint ételszállításra legalkalmasabb és
legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottság állásfoglalását, miszerint javasolja az Autó – Nexus Kft. által forgalmazott kettő
darab Ford Transit gépjármű közül a középhosszú változat megvásárlását.
Ottó Péter polgármester kifejti, hogy az előterjesztés még nem a gépjármű beszerzéséről szól,
és nem az önkormányzat, hanem a német nemzetiségi önkormányzat nyújtja be a pályázatot.
Az előterjesztés melléklete egy háromoldalú megállapodás-tervezet, mely szerint a Zirc
Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Szociális Szolgáltató Központ, mint feladatot
ellátó intézmény lenne az üzembentartója nyertes pályázat esetén a gépjárműnek. Zirc Városi
Önkormányzat a pályázathoz szükséges önerőt vállalná be. A pályázatban meg kell jelölni
konkrét járműtípust, ezért a bizottságok javaslata erről szól. Az intézmény vezetője a
középhosszú tengelytávú Ford Transit gépjárművet tartja alkalmasnak a feladat ellátásához.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a Pénzügyi Ellenőrző és
Gazdasági Bizottság javaslatát - 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2012.(II.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata által kiírt „Étel kerekeken” című pályázaton a Zirci
Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató
Központtal együttműködve részt kíván venni, ennek kapcsán a jelen előterjesztés 1. számú
mellékletét képező együttműködési megállapodást jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt megállapodás aláírására.
3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban leírtak szerinti, pályázatban történő részvételhez
szükséges önrészt a pályázati tartalékalap terhére biztosítja.
4./ A Képviselő-testület a jelen előterjesztés mellékletét képező árajánlatok közül az Autó Nexus Kft. Veszprém által forgalmazott Ford Transit FWD Kombi Trend (MWB/1.3/300)
2.2 TDCi (125 LE) típusú autóbuszt, mint ételszállításra legalkalmasabb és legkedvezőbb
ajánlatot fogadja el.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 4./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. február 28.
3./ pont esetében: folyamatos
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16./ Tájékoztatás Dr. Árpásy Tamás a jegyző teljesítményértékeléséről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a jegyző
teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

17./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester

Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

18./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
Horváth Ivett bizottsági elnök
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 17 óra 43 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

