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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. április 23-án 17,45 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 nem jelezte: Kasper Ágota képviselő,
- késve érkezését előre jelezte:
- meghívottak:

Dr. Horváth Sándor képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Kapitány Judit Gyámhivatal vezetője,
Dr. Bán Zoltán Elizeus díszpolgár,
Findeisz János díszpolgár,
Illés Ferenc díszpolgár,
Hajba Zsolt őrsparancsnok,
Hédl József ZNNÖ elnöke,
Gáberné Szellem Éva könyvvizsgáló,
Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető,
Encz Ilona megbízott intézményvezető,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés” Kft. ügyvezetője,
Dr. Tótth Árpád Városi Erzsébet Kórház főigazgatója,
Dr. Giczi Róbert r. ezredes - Veszprém városi rendőrkapitány,
Simon Balázs rendőr-zászlós – körzeti megbízott,
Koósné Stohl Ilona intézményvezető,
Kelemen Gábor sportreferens.

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.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy az alábbi napirendi pontokat „Egyéb ügyek” keretében tárgyalják meg:
- Beszámoló Zirc Városi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről
- Önkormányzati terület bérlése filmforgatáshoz
- Ovi-Foci pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
Javasolja továbbá, hogy az 1./ és a 2./ napirendi pontokon túl szintén zárt ülés keretében
vitassák meg a 14./ napirendi pontot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 14./ - Önkormányzati belterületi utak kátyúzása – napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalják meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2012.(IV.23.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
3./ Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
4./ Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok
5./ Beszámoló Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2011. évi szakmai tevékenységéről
Előadó: Dr. Tótth Árpád főigazgató
6./ Beszámoló – átfogó értékelés – Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátásáról 2011. évben
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
7./ Beszámoló a 2011. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
8./ Beszámoló a közművelődési intézmények 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ Zirc Város Közművelődési Koncepciója
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ Zirc Város Sportkoncepciójának elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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11./ Víziközművek üzemeltetési szerződése
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ KDOP-4.1.1/E-11-2011-0004 „Zirc város belterületi csapadékvíz elvezetése, Rákóczi tér,
Luksz utca térsége és III. Béla utca térsége” című pályázat közbeszerzési eljárásának
indítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
13./ TIOP – 1.2.2 – 11/1 „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési
szerepének infrastrukturális erősítése” pályázat benyújtása
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Egyéb ügyek
a/ Beszámoló Zirc Városi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Önkormányzati terület bérlése filmforgatáshoz
Előadó: Ottó Péter polgármester
c/ Ovi-Foci pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
16./ Tájékoztató Zirc város pénzbeli és természetbeni szociális ellátásairól 2011. évben
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
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: Horváth Ivett bizottsági elnök
Zárt ülés keretében:
I. Személyi ügyek
1./ Döntés a „2011. év Zirc Város Rendőre” kitüntetés adományozásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Döntés a „Zirc Város Sportjáért” kitüntetések odaítéléséről
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Önkormányzati belterületi utak kátyúzása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester a meghívottakra tekintettel javasolja, hogy az 1./ napirendi pont után
tárgyalják meg a Zirci Rendőrőrs 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót, majd a többi
zárt ülési napirendi pontot a nyílt ülést követően vitassák meg.
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Horváth László képviselő javasolja, hogy elsőként tárgyalják meg a személyi ügyek keretében
szereplő napirendi pontokat.
Ottó Péter polgármester elfogadja a javaslatot azzal, hogy a 14./ zárt ülési napirendi pontot az
ülés végén tárgyalják.
Horváth László képviselő javasolja, hogy egyben tárgyalják meg a zárt ülési napirendi
pontokat.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, mely szerint a zárt ülési napirendi
pontokat egyben tárgyalják meg, majd a 4./ napirendi pont tárgyalására a zárt ülést követően
kerüljön sor.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.
4./ Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Giczi Róbert Veszprém városi rendőrkapitány véleménye szerint az őrsparancsnok úr által
készített beszámoló kellőképpen részletes. Elmondja, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság
az elmúlt évben – a nyomozási eredményességi mutatót figyelembe véve – országos szinten a
151 rendőrkapitányság közül a 20. helyet, míg a megyei székhelyű kapitányságokat tekintve a
3. helyet érte el. E teljesítményhez a Zirci Rendőrőrs becsülettel hozzátette a magáét az elmúlt
évben és a korábbi években is.
Kitér arra, hogy a jelentés tartalmazza, miszerint a rendőrőrs életében személyi változás
történt, ugyanis Róka Attila őrsparancsnok-helyettes bekerült a Veszprémi
Rendőrkapitányságra, ahol a járőr alosztály vezetője lett. Úgy gondolja, az őrsparancsnokhelyettes tisztességesen végezte munkáját, és egy tehetséges, szorgalmas, megbízható
fiatalember, aki képes és alkalmas arra, hogy a jövőben esetleg magasabb beosztást töltsön be.
A helyét betöltő személy a Veszprémi Rendőrkapitányságon a KMB osztály vezetője volt, aki
ugyancsak tisztességesen végezte munkáját a beosztásában. Úgy véli, a Zirci Rendőrős
vezetésében nem fog bekövetkezni törés. Az elmúlt évben az önkormányzat és a rendőrőrs
között egy harmonikus együttműködés volt tapasztalható, és a többi önkormányzattól szintén
ezt érzékelte. A maguk részéről ígéri, hogy erre a jövőben is törekedni fognak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2012.(IV.23.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Rendőrőrs 2011. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott döntést, mely szerint a képviselőtestület a Zirci Rendőrőrs parancsnokának javaslatára Simon Balázs r. zászlós, Zirc IV.
körzeti megbízott részére kiemelkedő teljesítményének elismeréseképpen „2011. év Zirc
Város Rendőre” oklevelet adományozza.
Ezután felolvassa Hajba Zsolt őrsparancsnok levelét, melyben személyi javaslatot tett az
elismerő oklevél adományozására.
Ezt követően Ottó Péter polgármester átadja Simon Balázs r. zászlós részére a „2011. év Zirc
Város Rendőre” elismerő oklevelet.
3./ Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a kiegészítésben és a bizottsági
határozatban foglaltakkal együtt a rendelet-tervezet elfogadását.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a kiegészítésben foglaltakkal együtt a rendelet-tervezet
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
14/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
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5./ Beszámoló Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2011. évi szakmai tevékenységéről
Előadó: Dr. Tótth Árpád főigazgató
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság nem foglalt állást az
előterjesztés vonatkozásában.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint az előterjesztés egy tartalmas és mind szakmai,
mind pénzügyi adatokat tartalmazó beszámoló. A bizottságok állásfoglalásának hiánya
gyakorlatilag arra vezethető vissza, hogy picit későn készült el az anyag, ezért a bizottsági
tagok nem tudták áttanulmányozni bizottsági ülésre.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2012.(IV.23.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet
2011. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

6./ Beszámoló – átfogó értékelés – Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátásáról 2011. évben
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás 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
77/2012.(IV.23.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város 2011. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékletében
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Felelős: dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: azonnal

7./ Beszámoló a 2011. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását a
módosított táblázat figyelembevételével.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2012.(IV.23.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat Jegyzőjének a
2011. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően jóváhagyja.
Felelős: dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: azonnal

8./ Beszámoló a közművelődési intézmények 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Tourinform Zirc, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház beszámolójának elfogadását. A bizottság a STÚDIÓ KB – Ifjúsági és Közösségi
Ház beszámolóját tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Tourinform Zirc, valamint a STÚDIÓ KB – Ifjúsági és Közösségi Ház beszámolójának
elfogadását. A bizottság javasolja a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház
beszámolójának pénzügyi beszámolóval és látogatottsági adatokkal történő kiegészítését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2012.(IV.23.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési
Ház és Tourinform Zirc, a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház, valamint a
STÚDIÓ KB – Ifjúsági és Közösségi Ház 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

9./ Zirc Város Közművelődési Koncepciója
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja az előterjesztést első olvasatban a végleges koncepciót
megalapozó munkaanyagként elfogadni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester az Emberi Erőforrás Bizottság javaslatával kapcsolatban elmondja,
hogy a bizottsági ülésen elég hosszan megvitatásra került az előterjesztés az elkészítésében
közreműködők jelenlétében. Az észrevételek jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek, amelyek az
esetleges későbbi kiegészítésekkel együtt átvezetésre kerülnek a koncepcióban, és a májusi
következő vagy rendes ülésen visszakerül a véglegesített változat a képviselő-testület elé.
Ezért az előterjesztés határozati javaslatát nem teszi fel szavazásra, hanem indítványozza,
hogy a képviselő-testület utasítsa a jegyzőt, miszerint az Emberi Erőforrás Bizottság ülésén
elhangzott javaslatokkal, az esetleg később beérkező érdemi javaslatokkal kiegészítve
terjessze a következő testületi ülésen a képviselő-testület elé a közművelődési koncepciót.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2012.(IV.23.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az Emberi Erőforrás
Bizottság ülésén elhangzott javaslatokkal, az esetleg később beérkező érdemi javaslatokkal
kiegészítve terjessze a következő testületi ülésen a képviselő-testület elé Zirc Város
Közművelődési Koncepcióját.
Felelős: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 2012. május 31.

10./ Zirc Város Sportkoncepciójának elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Horváth Ivett képviselő, bizottsági elnök ismerteti az Emberi Erőforrás Bizottság módosító
javaslatait.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester az Emberi Erőforrás Bizottság módosító javaslatai közül az óvodások
úszáson való részvételével kapcsolatban kicsit erősnek érzi a „kell” megfogalmazást, valamint
azt, hogy „biztosítani kell” a közcélú foglalkoztatás keretében a gyerekek kísérésének
kérdését. Miután koncepcióról van szó, ezért nem kötelező érvényű az, ami abban leírásra
kerül, hanem egyfajta irányt jelöl meg. Ugyanakkor az úszásoktatás lehetőségének
biztosítására törekedni kell. Amennyiben leírják azt, miszerint „kell”, és esetleg úgy alakul a
helyzet, hogy helyben nem lehet megoldani az úszásoktatást, akkor az intézményvezető a
költségvetés-tervezetébe be fogja állítani a gyerekek Veszprémbe vagy Balatonfűzfőre történő
szállításának költségvonzatát. Ha a közcélú foglalkoztatás lehetősége esetleg a következő
években nem áll fenn, akkor egyből ellentmondásba kerülnek a koncepcióval.
Javasolja, hogy az úszással kapcsolatos mondat úgy kerüljön módosításra, miszerint „A
kutatások azt bizonyítják, hogy a vízben végzett úszómozgások pozitív fiziológiai hatást
gyakorolnak a gyerekekre, ezért a tanköteles óvodásoknak továbbra is a lehetőségek
függvényében biztosítani kell az úszásoktatásban történő részvételt”. A következő két
mondatot kihagyná, mert egyértelmű, hogy a gyerekek nem egyedül fognak az uszodába
menni, azt valahogy meg kell oldani.
A bizottság által megfogalmazott további módosító javaslatokkal egyetért, azt befogadja.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2012.(IV.23.) határozata
„Zirc Város Sportkoncepciójának” elfogadásáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Zirc
Város Sportkoncepcióját elfogadja.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert az 1./ pontban elfogadott koncepció
kétévenkénti felülvizsgálatának a képviselő-testület elé terjesztésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2014. április 30.

11./ Víziközművek üzemeltetési szerződése
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:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2012.(IV.23.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a
Bakonykarszt Zrt-vel kötendő Üzemeltetési Szerződést elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pont
szerinti Üzemeltetési Szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. április 30.
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12./ KDOP-4.1.1/E-11-2011-0004 „Zirc város belterületi csapadékvíz elvezetése, Rákóczi tér,
Luksz utca térsége és III. Béla utca térsége” című pályázat közbeszerzési eljárásának
indítása
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 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2012.(IV.23.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 173/2009.(VII.30.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1. fejezet 1.5.2.
pontja alapján elrendeli a KDOP–4.1.1/E–11-2011-0004, „Zirc város belterületi csapadékvíz
elvezetése, Rákóczi tér, Luksz Sándor utca térsége és III. Béla utca térsége” című pályázat
kivitelező kiválasztásához a közbeszerzési eljárás indítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

13./ TIOP – 1.2.2 – 11/1 „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési
szerepének infrastrukturális erősítése” pályázat benyújtása
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 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2012.(IV.23.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TIOP – 1.2.2 – 11/1 „Múzeumok és
levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése”
című kiírásra vonatkozó pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:
1./ A pályázati konstrukció száma: TIOP – 1.2.2 – 11/1 „Múzeumok és levéltárak
iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése”
2./ A projekt címe: Kincsek a padláson – a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház tanulmányi raktára
3./ A projekt megvalósítási helyszíne: 8420 Zirc, Rákóczi tér 10.
4./ A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 1125/1 hrsz.
5./ A projekt összes költsége: 38 800 150,- Ft
6./ A projekt elszámolható költsége: 38 800 150,- Ft
7./ Az önkormányzati önrész összege: 0,- Ft
8./ A pályázat benyújtásakor TIOP forrásból származó támogatási igény: 38 800 150,- Ft
(100 %)
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2012. május 18.

15./ Egyéb ügyek
a/ Beszámoló Zirc Városi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2012.(IV.23.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Város Polgármesterének a Zirc Városi
Önkormányzatnál 2011-ben végrehajtott ellenőrzésekről szóló beszámolóját az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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b/ Önkormányzati terület bérlése filmforgatáshoz
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Horváth László képviselő utal az előterjesztéshez csatolt levélre, melyben bruttó 370.000,- Ft
összeg szerepel, míg az előterjesztés bevezetőjében 350.000,- Ft + Áfa. Kérdezi, valaki
egyeztetett, hogy nekik ez az összeg megfelel?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy nem volt idő egyeztetni, mivel péntek délután derült
ki ez az összeg.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, következetesen arra törekedtek, hogy a közterületek
használatáról szóló önkormányzati rendelettel összhangban kerüljön megállapításra a bérlet
díja. Kimondottan ilyen tevékenységet nem nevesít a rendelet, az „Egyéb kategória” szerint
más tevékenységekhez hasonló módon kell meghatározni a közterület-használat díját. A
cirkuszi tevékenység az, ahol legfeljebb 3 napra 50.000,- Ft + Áfa a közterület-használat díja,
s ha héttel felszorozzák, akkor megkapják azt a háromhetes időintervallumot, amire
szükségük van.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2012.(IV.23.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Zirc,
Alkotmány u. 14. szám és 1897 hrsz-ú ingatlanból 600 m2 területet bérbe ad az Untitled
MDP Kft. (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 141.) részére 350.000,- Ft + ÁFA bérleti díjért
2012. május 2 - május 23. közötti időszakra.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét
képező bérleti szerződést aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2012. április 27.

c/ Ovi-Foci pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2012.(IV.23.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány
gondozásában működő Ovi-Foci, Ovi-Sport Programot megismerte, céljaival egyetért és
támogatja.
2./ A Képviselő-testület a program városi szintű megvalósításában az Alapítvánnyal
együttműködik úgy, hogy amennyiben az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány a 2012/2013-as
TAO évben társasági adó kedvezményben részesül, akkor az Ovi-Foci Program
infrastrukturális-, eszköz- és utánpótlás nevelési támogatás biztosítása érdekében egy
óvodában komplex módon megvalósítandó fejlesztés vállalásához szükséges legfeljebb
2.850.000,- Ft-os önrész biztosítása érdekében újbóli előterjesztés benyújtására vállal
kötelezettséget.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az előterjesztés mellékletét képező
nyilatkozat aláírására.
Felelős: 1./ - 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 3./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos
16./ Tájékoztató Zirc város pénzbeli és természetbeni szociális ellátásairól 2011. évben
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag Zirc város
2011. évi pénzbeli és természetbeni szociális ellátásairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

17./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 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 8 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 18 óra 45 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

