19 / 2012. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. szeptember 10-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 László, Kasper Ágota, Lingl Zoltán (6 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Horváth Ivett képviselő,
Mészáros József képviselő,

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

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Kaszás Béla osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Dr. Bán Zoltán Elizeus díszpolgár,
Dr. Ehrenberger József díszpolgár,
Findeisz János díszpolgár,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető.

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 előterjesztéseket „Egyéb ügyek”, valamint „Konkrét határozati javaslatot nem
tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)” keretében tárgyalják meg:
- A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói álláspályázatának
kiírása;
- A 131/2012.(VI.25.) határozat módosítása;
- A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés 2012 I. félévi üzemeltetési
támogatása;
- A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportok áthelyezése,
4/2012.(III.1) BM rendelet szerinti pályázati támogatás;
- A Vincze Judo Club támogatása;
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- Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata;
- „Zirc, a Bakony fővárosa – komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci
Apátságban és a város főterén” című KDOP-2.1.1/B-09-2010-0020 azonosító számú projekt
Zirc Városi Önkormányzatra eső projekt elemek kivitelezési munkái” közbeszerzési
eljárásra érkezett ajánlatok bírálata;
- A szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése, karbantartása.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a 11/g napirendi pont mellett szintén zárt ülés
keretében vitassák meg a 10./ napirendi pontot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
támogatja, hogy a 10./ – Vágenhoffer Péter (Zirc, Köztársaság u. 33.) ingatlanvásárlási
kérelme – napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
175/2012.(IX.10.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ Az állattartás szabályairól szóló 18/2011.(V.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
2./ Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket
megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és
kegyeleti támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
4./ A tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
5./ Zirc város környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
6./ Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
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7./ A költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
8./ Energetikai koncepcióban javasolt cselekvési terv
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ A III. Béla Gimnázium területén található kézilabda- és teniszpálya hasznosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Egyéb ügyek
a/ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói
álláspályázatának kiírása
Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző
b/ A 131/2012.(VI.25.) határozat módosítása
Előadó: Kovács Eszter mb. intézményvezető
c/ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés 2012 I. félévi üzemeltetési
támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
d/ A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportok áthelyezése,
4/2012.(III.1) BM rendelet szerinti pályázati támogatás
Előadó: Ottó Péter polgármester
e/ A Vincze Judo Club támogatása
Előadó: Vörös Kálmán alpolgármester
f/

Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
12./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola beszámolója a 2011/2012-es
tanévről
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
14./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2012. II. félévi pályázati döntésről szóló
tájékoztató
Előadó: Horváth Ivett, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
15./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
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17./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök
18./ A szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése, karbantartása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Zárt ülés keretében:
10./ Vágenhoffer Péter (Zirc, Köztársaság u. 33.) ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Egyéb ügyek
g/ „Zirc, a Bakony fővárosa – komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a
Ciszterci Apátságban és a város főterén” című KDOP-2.1.1/B-09-2010-0020
azonosító számú projekt Zirc Városi Önkormányzatra eső projekt elemek kivitelezési
munkái” közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester jelzi, miszerint Dr. Ehrenberger József sebész főorvos, díszpolgár
lehetőséget kért arra, hogy a napirend tárgyalása előtt két percben szólhasson a jelenlévőkhöz,
illetve a városi televízió nézőihez.
Dr. Ehrenberger József sebész főorvos, díszpolgár szeretné megköszönni polgármester úrnak,
a képviselő-testület tagjainak, s főleg azoknak, akik járták a várost és gyűjtötték az
aláírásokat, az aláíróknak, hogy őt méltónak találták e címre. Számára e cím sokkal többet
jelent, mint az eddigi díjai és kitüntetései, mivel ezt zirciektől, az ismerőseitől, a barátaitól
kapta, és még egyszer nagyon szépen köszöni.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Az állattartás szabályairól szóló 18/2011.(V.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Sümegi Attila aljegyző röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.
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Kérdés
Ottó Péter polgármester érdeklődik, hogy most már korlátozás nélkül lehet haszon- és
kedvtelésből tartott állatokat tartani?
Sümegi Attila aljegyző válasza, hogy a korlátozásokat csak a központi jogszabályok
tartalmazzák, a helyi önkormányzat nem bővítheti, és nem is mérlegelheti e korlátozások
körét.
Kasper Ágota képviselő kérdezi, a központi jogszabályt nem lehetne valamilyen szinten
ismertetni?
Sümegi Attila aljegyző válasza szerint a központi jogszabály egy része még nem jelent meg.
A törvény 2012. október 1-jével helyezi hatályon kívül a mezőgazdasági haszonállatok
tekintetében az önkormányzati szabályozási lehetőséget. Azt még nem tudja, hogy konkrétan
mi lép a helyébe. Hozzáteszi, természetesen a törvényt tudják ismertetni, ami nyilván megadja
a szabályozás keretét. A kedvtelésből tartott állatok tekintetében a vonatkozó
Kormányrendeletet Zirc város honlapján tájékoztatás céljából megjelentetik.
Kasper Ágota képviselő kéri, a jogszabály mindenképpen kerüljön tájékoztatásra, mert biztos
lesznek olyan dolgok, melyek nem mindenki számára érthetők. Amennyiben a jogszabály azt
a célt szolgálja, hogy előtérbe kerüljön a helyi ellátás, és az emberek törekedjenek a saját
ellátásukra, s nem gátolja, hogy adott esetben egy család akár 5-10 tyúkot vagy nyulat tartson,
akkor szeretettel üdvözli.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
20/2012.(IX.11.) önkormányzati rendelet
az állattartás szabályairól szóló 18/2011.(V.31.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről

2./ Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
módosított rendelet-tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
21/2012.(IX.11.) önkormányzati rendelet
Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

3./ Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket
megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és
kegyeleti támogatásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Dr. Árpásy Tamás jegyző az előterjesztéssel kapcsolatban röviden kifejti, hogy a megváltozott
jogszabályokban leírt keretszabályok meghatározása szerepel a rendelet-tervezetben, amit
majd ezt követően a közszolgálati szabályzat tölt ki tartalommal. A rendelet-tervezet az
előzőhöz képest túl sok változást nem tartalmaz, a módosítás formai.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő elmondja, hogy a járási hivatalok megalakulásával Zirc város
Polgármesteri Hivatalából is több személy átkerül a járási, illetve a megyei
kormányhivatalhoz, akiknek egy új bértábla kerül megállapításra, de a munkájukat itt fogják
végezni. Ezért a pénzügyi bizottság ülésén javasolta, hogy ez a rendelet, ami egyedüliként
teszi lehetővé azt a fajta kompenzációt, amely abban az esetben kerülne bevezetésre, ha
komoly bér-eltérések lennének a kormányhivatalba átlépő és a megmaradt dolgozók között,
kerüljön vissza a képviselő-testület elé. E javaslatát most is fenntartja, s jegyző úrral
ellentétben úgy gondolja, nem formai a módosítás, mert a régebbi rendeletben voltak számok,
s ebben valóban nincsenek, de lehet, hogy az lenne a szerencsés, ha tennének bele számokat.
Úgy véli, ezt akkor tudják megtenni, ha ismerik a rendeződés utáni helyzetet.
Javasolja, hogy ezt a rendeletet a kormányhivatal megalakulását, illetve a helyi szervezet
kialakítását követően a képviselő-testület tárgyalja újra.
Dr. Árpásy Tamás jegyző utal arra, miszerint a Polgármesteri Hivatalról szól a rendelettervezet, s ha megalakul a járási hivatal, és utána átrendeződik a zirci hivatali struktúra, akkor
ezzel foglalkozni kell, mert minden valószínűség szerint nem Polgármesteri Hivatal lesz az új
hivatal elnevezése.
Ottó Péter polgármester kérdezi, képviselőtársa javaslatát értsék úgy, mint a rendelettervezethez egy kiegészítő határozati javaslatot?
Horváth László képviselő válasza, hogy igen.
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Ottó Péter polgármester kérdezi, a megfogalmazását tekintve milyen dátummal kerüljön
vissza a képviselő-testület elé?
Horváth László képviselő válasza szerint jövő év februárjában a 2013. évi költségvetéssel
együtt, mivel kapcsolódik ahhoz.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint e miatt a januári ülésre kellene bevinni.
Horváth László képviselő elfogadja, legyen a januári testületi ülés.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
22/2012.(IX.11.) önkormányzati rendelet
Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket
megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és
kegyeleti támogatásokról

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
176/2012.(IX.10.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a Zirc Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető
szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a 2013. januári rendes ülésére
terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 2013. január 31.

4./ A tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Sümegi Attila aljegyző röviden ismerteti az előterjesztést.
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Kérdés
Kasper Ágota képviselő számára a rendelet címe egészen mást jelent, ugyan nem tudja, hogy
jogilag ennek mi a pontos megfogalmazása. Kérdezi, nem lehet valami közérthetőbb címet
megfogalmazni?
Dr. Árpásy Tamás jegyző válasza, hogy erre ad felhatalmazást a törvény, ugyanis a „tiltott,
közösségellenes magatartás” címszó alatt lehet „visszacsempészni” önkormányzati rendeletbe
azokat a magatartásokat, amelyeket részben önkormányzati szabálysértési tényállásokként
fogalmazott meg az előző önkormányzati jogi szabályozás, s ebbe a kalapba kell beletenni
azokat, amelyeket magasabb rendű jogszabály – pl. szabálysértési tényállásként – nem
szabályoz.
Sümegi Attila aljegyző hozzáteszi, hogy más elnevezésre nem ad lehetőséget a jogszabály.
Kasper Ágota képviselő szerint ez szintén magyarázatra szorul, mert feltételezi, másban is
felkeltette az érdeklődést, hogy mit takar a rendelet címe.
Sümegi Attila aljegyző elmondja, a rendeletben olyan szabályok vannak meghatározva,
amelyek arra szolgálnak, hogy a helyi közösség élete úgymond harmonikusan biztosítva
legyen, és az ettől eltérő magatartásforma gyakorlatilag közösségellenes magatartásként merül
fel, aminek szankcionálására ad lehetőséget a jogszabály.
Kasper Ágota képviselő értelmezése szerint, ha valaki hajnali 4,00 órakor üvölti a bánatát
világgá, akkor az tiltott, közösségellenes magatartás, mert zavarja a közösséget.
Sümegi Attila aljegyző hangsúlyozza, a rendelet tartalmazza, hogy mi minősül
közösségellenes magatartásnak. Tehát, ami nem minősül bűncselekménynek,
szabálysértésnek, illetve felsőbb rendű jogszabály nem mondja, hogy közigazgatási bírsággal
sújtható. A képviselő asszony által említett cselekmény már nem tartozik ebbe a körbe, mert
az a csendháborítás szabálysértési tényállása.
Dr. Árpásy Tamás jegyző képszerűen úgy tudja megfogalmazni a dolog lényegét, hogy az
összes szabálysértési tényállást kénytelenek voltak „kidobni” az ajtón, s amelyeket magasabb
rendű jogszabály az új jogszabályi környezetben nem szabályoz, azok „visszamásznak” az
ablakon és benne vannak a rendelet-tervezetben.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosító javaslatot – 5
igen szavazattal, 1 nem szavazattal rendeletet alkot:
23/2012.(IX.11.) önkormányzati rendelet
a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról
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5./ Zirc város környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal,
hogy az előterjesztés kapcsán elhangzottak figyelembevételével kerüljön átdolgozásra és
kiküldésre a rendelet-tervezet.
Sümegi Attila aljegyző az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, a pénzügyi bizottság
ülésén elhangzott javaslatokat igyekezett a módosító javaslatban részletesen megvilágítani
azzal, hogy milyen mozgási lehetőségek vannak. Konkrétan a levegő védelméről szóló
Kormányrendeletet idézte. Ennek szabályozása tiltja a lábon álló növény- és tarlóégetést, így
helyi rendeleti szintű szabályozást nem igényel. A IV. „Zaj- és rezgésvédelem” című
fejezettel kapcsolatban több észrevétel hangzott el, igazából a módosító javaslatban ez a rész
teljes egészében kikerült.
Ottó Péter polgármester utal az előterjesztés bevezetőjére, mely szerint az állampolgárok
tájékozottságának elősegítése érdekében fontos lenne egy olyan tájékoztató anyag
összeállítása, amely a fontosabb környezetvédelmi előírásokat gyűjti össze. Kérdezi, ennek
megvalósítására vonatkozóan van elképzelés?
Sümegi Attila aljegyző válasza, ha a végleges rendelet-tervezetet elfogadja a képviselőtestület, akkor a honlapon a fontosabb szabályait mindenképpen megjelentetnék, a
képújságban esetleg a fontosabb lényegi szabályozás körét.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő javasolja a rendelet-tervezet 2. § (7) bekezdését kiegészíteni,
miszerint a területrendezési munkák során az élő-, felszíni és a felszín alatti vizek minőségét
veszélyeztető anyagok felhasználása tilos.
A 4. § (3) bekezdésbe javasolja beletenni a terep ralizás és crossmotorozás mellé a quadozást
is, aminek szintén többen hódolnak.
Sümegi Attila aljegyző javasolja, hogy a zárójelben felsoroltakhoz írják a stb-t, így abba ez is
beletartozik. Jelzi, hogy a 2. § (5), (6) és (7) bekezdés a módosító javaslatban már kimaradt a
rendelet-tervezetből, ezek átkerülnek a közterületek használatáról szóló önkormányzati
rendeletbe.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosító javaslatot - 6
igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
177/2012.(IX.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a jelen előterjesztés mellékleteként
csatolt rendelet-tervezetben foglaltakkal és utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet
előzetes véleményezésre küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, ezt
követően a jogszabályokban foglalt szervek részére.
2./ Utasítja továbbá a jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet a vélemények megérkezését követő,
soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő elfogadásra.
Felelős: dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: 2012. szeptember 15.
2./ pont esetében: folyamatos

6./ Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottság módosító javaslatát az előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzat
vonatkozásában.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő kéri, hogy a Közbeszerzési Szabályzatban a „team” helyett a
„csoport” megnevezés szerepeljen.
Lingl Zoltán képviselő említi, hogy személyi változásokat is jelent ez a szabályzat-módosítás,
mert a törvény erejénél fogva szeptember 1-jétől a képviselők nem lehetnek tagok a
Közbeszerzési Bíráló Bizottságban. Miután 2012. augusztus 31-ig ő volt a bíráló bizottság
elnöke, ezért szeretné megköszönni mindenkinek a munkáját.
Sümegi Attila aljegyző Kasper Ágota képviselő kérését elfogadja, a szabályzatban a „csoport”
megnevezés átvezetésre kerül.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosító javaslatokat 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
178/2012.(IX.10.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét
képező Közbeszerzési Szabályzatot – a 173/2009.(VII.30.) Kt. számú határozattal elfogadott
közbeszerzési szabályzat egyidejű hatályon kívül helyezésével - jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

7./ A költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
179/2012.(IX.10.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala alapító okiratának módosító okiratát 2012. szeptember 24-i hatállyal az
előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2012. szeptember 24-i hatállyal az
előterjesztés 2. számú 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.
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4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot 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. szeptember 17.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
180/2012.(IX.10.) határozata
Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosító okiratát 2012. szeptember 24-i
hatállyal az előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2012. szeptember 24-i
hatállyal az előterjesztés 4. számú 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 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. szeptember 17.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
181/2012.(IX.10.) határozata
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratának módosító okiratát 2012. szeptember 24-i hatállyal az
előterjesztés 5. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2012. szeptember 24-i hatállyal az
előterjesztés 6. számú 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.
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4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot 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. szeptember 17.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
182/2012.(IX.10.) határozata
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház alapító okiratának módosító okiratát 2012. szeptember 24-i hatállyal az
előterjesztés 7. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2012. szeptember 24-i hatállyal az
előterjesztés 8. számú 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 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. szeptember 17.

8./ Energetikai koncepcióban javasolt cselekvési terv
Előadó: Ottó Péter polgármester
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottság módosító javaslatát az előterjesztés határozati javaslatával kapcsolatban.
Ottó Péter polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát befogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
183/2012.(IX.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Energetikai koncepcióban meghatározott
előkészítő tanulmányok elkészítésének jelen előterjesztésben vázolt költségeit –
lehetőségei függvényében – a mindenkori költségvetésében határozza meg.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri
Hivatal szakembereivel az önkormányzati intézmények vezetőit tájékoztassák a
jogszabályi kötelezettségekről, pályázati lehetőségekről, illetve mérjék fel a megújuló
energiaforrás hasznosítási lehetőségeket.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri
hivatal szakembereivel mérje fel az energiaültetvény telepítésére alkalmas területeket, és
erre vonatkozó költség-haszon elemzést készítse el.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy a
közvilágítás üzemeltetőjével vegye fel a kapcsolatot a LED világítás kiépítésének
vizsgálata céljából.
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy energetikai
szakember megbízásos foglalkoztatására vonatkozóan árajánlatok bekérése történjen meg.
6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a közfeladatok
ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonban lévő intézmények épületei vonatkozásában
energetikai auditra legalább 90 napos érvényességű ajánlatokat kérjen be és az erre
vonatkozó érdemi döntést célzó előterjesztést a képviselő-testület októberi ülésére
terjessze elő.
Felelős: 1./ és 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
2./, 3./, 5./ és 6./ pontok esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: a mindenkori éves költségvetés elfogadása
2./ - 5./ pontok esetében: 2012. szeptember 30.
6./ pont esetében: 2012. október 29.

9./ A III. Béla Gimnázium területén található kézilabda- és teniszpálya hasznosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását az
első határozati javaslat 1./ pontjának alábbi módosításával:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci 1904/2 hrsz-ú ingatlant - a
teniszpálya kivételével - a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény részére térítésmentes ……”
Dr. Árpásy Tamás jegyző helyesbíti a határozati javaslat helyrajzi számát, mivel az nem
1904/2, hanem 1914/2.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2012.(IX.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci 1914/2 hrsz-ú ingatlant - a
teniszpálya kivételével - a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény részére térítésmentes használatba adja az intézmény
testnevelési és sport alaptevékenységének céljára. A haszonkölcsön szerződésben ki kell
kötni, hogy a fenntartási költségek és a karbantartási munkák a gimnáziumot terhelik. A
haszonkölcsön 2015. június 30-ig tart.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt szerződés megkötésére, s a szükséges
eljárások lefolytatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. szeptember 17.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
185/2012.(IX.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci 1914/2 hrsz-ú ingatlanból a
teniszpályát haszonkölcsönbe adja a Zirci Tenisz Club SE (8420 Zirc, Zrínyi u. 6/B)
részére. A szerződésben ki kell kötni, hogy a fenntartási költségek és a karbantartási
munkák az egyesületet terhelik, valamint az egyesület a haszonkölcsönbe vett területet a
Gimnázium testnevelési, sport alaptevékenységének céljára az intézmény részére
térítésmentesen biztosítja. A haszonkölcsön 2015. június 30-ig tart.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt szerződés megkötésére és a szükséges
eljárások lefolytatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. szeptember 17.
11./ Egyéb ügyek
a/ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói
álláspályázatának kiírása
Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását az előterjesztés 1.
számú mellékletében szereplő pályázati kiírás alábbiak szerinti módosításával:
„A pályázat elbírálásának módja:
- a pályázat elbírálása a képviselő-testület által történik – szakmai és szakbizottsági
meghallgatás után – a képviselő-testületi ülésen”
Dr. Árpásy Tamás jegyző az Emberi Erőforrás Bizottság javaslatát befogadja. Elmondja, a
pályázati kiírás lényege a hasonló pályázati kiírásokhoz képest, hogy a közművelődési
magasabb vezetői, illetve a könyvtári magasabb vezetői megbízás feltételrendszere elkülönül
oly módon, hogy megbízható a magasabb vezető akkor is, ha csak az egyik
feltételrendszernek felel meg.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő utal az előterjesztés legutolsó bekezdésére, mely szerint az
intézményben a vonatkozó jogszabályban leírt alapfeladatok alapvetően kétfélék, a
(dominánsabb) közművelődési, valamint a könyvtári. Tudomása szerint annak idején a
könyvtárba integrálták be a közművelődést.
Dr. Árpásy Tamás jegyző úgy gondolja, azzal, hogy a már megszűnt Stúdió KB - Ifjúsági és
Közösségi Ház bekerült az integrált új intézménybe, a feladatellátás súlypontjaiban némi
hangsúly-eltolódás bekövetkezett. Véleménye szerint az új intézményben a közművelődési
feladatellátás a hangsúlyosabb.
Kasper Ágota képviselő hangsúlyozza, hogy a könyvtárba integrálták be, és a könyvtári
feladatrendszer mind a területét, mind a megoldandó feladatait, mind a munkatársait illetően
hangsúlyosabb, de úgy véli, a kettőt egyenlőnek kellene tekinteni.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy miután a „dominánsabb” megfogalmazás zárójelben
van, ezért ki is maradhatott volna a szövegből.
Dr. Árpásy Tamás jegyző úgy gondolja, a pályázati kiírásban foglaltak lényegén az
előterjesztés szövege nem változtat.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve az Emberi Erőforrás
Bizottság módosító javaslatát - 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2012.(IX.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói – magasabb vezetői – feladatainak ellátására az
előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján pályázatot ír ki.
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2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt 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: folyamatos

b/ A 131/2012.(VI.25.) határozat módosítása
Előadó: Kovács Eszter mb. intézményvezető
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal,
hogy a határidő 2012. november 30. helyett 2012. október 5-re módosuljon.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a határidő
2012. november 30. helyett 2012. október 25-re módosuljon.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő a pénzügyi bizottság ülésén javasolta a 2012. október 5-i határidőt,
mivel úgy gondolta, egyrészt miért kellene egy Szervezeti és Működési Szabályzat
elkészítéséhez több mint 30 nap, másrészt miután az imént fogadták el az igazgatói
álláspályázat kiírását, ezért a pályázati kiírás megjelenésére nem ártana egy olyan
szabályzattal rendelkezni, ami valamilyen szinten erre az intézményre jellemző. Harmadrészt
pedig azért nem hozható összefüggésbe ez a kérdés a testületi üléssel, mert az intézmény
szabályzatát az Emberi Erőforrás Bizottság fogadja el.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a pénzügyi bizottság által egyhangúlag támogatott 2012.
október 5-i határidőt fogadja el.
Lingl Zoltán képviselő kompromisszumos javaslata, hogy a testületi üléshez kapcsolódó
rendes bizottsági ülésen – ami várhatóan 2012. október 25-én lesz – tárgyalják meg, a testületi
anyag kiküldésének időpontja 2012. október 19.
Horváth László képviselő hangsúlyozza, a pályázati kiírás megjelenésére az intézménynek
szabályzattal rendelkeznie kell.
Lingl Zoltán képviselő elmondja, az Emberi Erőforrás Bizottság ülésén arról is beszéltek,
hogy aki komolyan veszi a pályázatot, érdeklődik vagy jegyző úrnál vagy a megbízott
intézményvezetőnél. Az érdeklődőket tájékoztatni lehet, hogy október 25-én az intézménynek
lesz egy új Szervezeti és Működési Szabályzata. Onnantól kezdve a pályázat hozzáigazítására
még bőven van idő.
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Horváth László képviselő véleménye szerint az SZMSZ valamilyen szinten intézmény- és
személyfüggő. Nyilván a jelenleg megbízott intézményvezető a saját elképzelése szerint
elkészít egy SZMSZ-t, amit benyújt jóváhagyásra. Tehát, nem a képviselő-testületnek készíti,
hanem magának. Ebből számára az következik, hogy a pályázathoz egy olyan
alapdokumentumra van szükség, ami gyakorlatilag a most kialakult helyzetet feltárja és
bemutatja a szabályzaton keresztül. Ehhez véleménye szerint nem kell két hónap, elég 2-3 hét,
hogy meg lehessen írni. Javaslatot tett arra vonatkozóan is, hogy amikor ez napirendre kerül
célszerű egy kibővített bizottsági ülést tartani, ahova olyan szakembereket hívnak, akik
valamilyen szinten tudják véleményezni. Úgy gondolja, ennek alapvető akadálya nincs,
ugyanis szerencsés lenne, ha október 5. után a képviselő-testület tudna prezentálni a bizottság
által már elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Értékeli képviselőtársa javaslatát, de a véleményét továbbra is fenntartja, mert nincs
összefüggés a testületi üléssel.
Kasper Ágota képviselő elmondja, hogy három intézmény került összevonásra, akiknek
külön-külön volt önálló Szervezeti és Működési Szabályzatuk. Tehát, létezik olyan alapanyag,
amiből ki lehet indulni. Nem egy abszolút új dolgot kell megalkotni, mivel kéznél van egy
alapanyag, amit át kell ültetni az új feladatra. Ugyanakkor arra is gondolni kell, hogy egy
intézmény jogszerűen úgy működhet, ha van elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata.
A pályázók kérdését illetően kifejti, mivel jelenleg vadásszák az emberek az ilyen állásokat,
mert túltermelés és túlkínálat van mindenféle könyvtári és közművelődési emberből, ezért
valószínűleg többen lesznek kíváncsiak az álláshelyre, s nekik valóban időben kézbe kell adni
a szabályzatot, hogy legyen idejük egy jól kidolgozott pályázat elkészítésére. Amennyiben
október 25-ig kell elkészíteni a szabályzatot, és akkor fogadja el a bizottság, így eleve a
pályázat beadási határidejére nem tudja megkapni az illető, mert november 30-ig neki a
pályázatát be kell nyújtani.
Bizottsági ülésen arra is kitért, miszerint a pályázónak nem kell kötelezően végigvinnie a
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat, mert az egy segédanyag, s elképzelhető,
hogy neki egészen más elképzelése van az összevont intézményről és gyökeresen más utat tűz
ki az intézmény vezetésére vonatkozóan.
Ottó Péter polgármester javaslata, miután az átruházott hatáskör az Emberi Erőforrás
Bizottságé, hogy a korábban meghozott határozat 5./ pontját az alábbiak szerint módosítsák:
„5./ A képviselő-testület utasítja a megbízott intézményvezetőt, hogy a Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását
terjessze az Emberi Erőforrás Bizottság elé. Határidő: 2012. október 5.”
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
187/2012.(IX.10.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház
intézmény megszüntetéséről szóló 131/2012.(VI.25.) határozata 5./ pontját az alábbiak szerint
módosítja:

20
„5./ A képviselő-testület utasítja a megbízott intézményvezetőt, hogy a Békefi Antal Városi
Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását terjessze az Emberi Erőforrás Bizottság elé.”
Az 5./ pont végrehajtási határideje: 2012. október 5.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

c/ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés 2012 I. félévi üzemeltetési
támogatása
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
188/2012.(IX.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2012. I. félévi üzemeltetési veszteség támogatására 716.000,- Ft összeggel
járul hozzá, a 2012. évi költségvetésében erre a célra elkülönített keret terhére.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás Bakony Volán Zrt. részére történő átadására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. szeptember 26.

d/ A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde óvodai csoportok áthelyezése,
4/2012.(III.1) BM rendelet szerinti pályázati támogatás
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát.
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Kérdés
Horváth László képviselő kérdezi – miután a 30 millió forint helyett 26 millió forint a
megítélt támogatás -, megengedi a támogató hatóság, hogy ehhez igazítsák a komplex
kivitelezési költségvetést? Ugyanis, ha kevesebb összeggel támogatja, akkor elvárható, hogy a
műszaki tartalomban csökkentsenek. Ebben az esetben az önkormányzatnak plusz 3 millió
forintot hozzá kellene tenni a 7 millió forint helyett, így 10 millió forint fölé mennének az
önrésszel. Szerencsésnek tartaná, ha ennek utánajárnának. Amennyiben nem támogatja, akkor
nincs miről beszélni, de ha igen, akkor célszerű lenne a 20 – 80 %-os arányt megtartani a
későbbiek során, márcsak anyagi megfontolásokból is.
Ottó Péter polgármester valószínűnek tartja, hogy ennek nincs akadálya, mivel korábbi
pályázatok alkalmával, ha csökkentett összegről hozott döntést a támogató, akkor ahhoz
kapcsolódóan arányosítva lehetett csökkenteni a műszaki tartalmat is. Ugyanakkor attól tart,
hogy a tetőtér kialakításával kapcsolatos költségeket összességében nem fogja csökkenteni,
mert nincs olyan műszaki tartalom, amit el tudnának hagyni annak érdekében, hogy
ténylegesen egy működőképes tér valósuljon meg. Tehát, jelen pillanatban nincs más
kiindulási alap, mint a tervezői költségbecslés, amely a pályázat részét képezte, és a teljes
műszaki tartalomra vonatkozik. Természetesen, ha a közbeszerzés során olyan ajánlatok
érkeznek, amelyek ennél kedvezőbbek, akkor kedvezőbb feltételekkel tudják megvalósítani a
beruházást.
Horváth László képviselő ezt érti, csak az arány megmarad, ugyanis, ha ezzel az aránnyal
elfogadják és elkezdik a beruházást, akkor ezt a pénzt valószínűleg el is fogják költeni.
Miután most vannak a kiviteli tervek elkészítése előtt, ezért javasolja, ennek járjanak utána,
hogy eleve a rendelkezésre álló összegre legyenek beállítva a kiviteli költségtervek, így a 20 –
80 %-os arányt meg tudják tartani.
Kaszás Béla osztályvezető szerint elméletileg járható, mivel a konkrét műszaki tartalom a
kiviteli terveknél fog realizálódni, és a pályázatban vázolt elképzelésen – a két óvodai csoport
elhelyezése – igazából csökkenteni nem lehet. Természetesen a tervező felé továbbítják,
miszerint úgy próbálja a tervet megvalósítani, hogy ez maradjon. Volt már a korábbi években
hasonló pályázat, amelynél a képviselő-testület úgy döntött, hogy megvalósítja az egész
fejlesztést és több önerőt tett hozzá.
Lingl Zoltán képviselő tekintettel a képviselőtársa által elmondottakra felveti, lehet úgy
módosítani a határozati javaslatot, hogy „legfeljebb” 10.397.604,- Ft önrészt biztosítanak?
Ottó Péter polgármester véleménye szerint lehet így módosítani.
Horváth László képviselő szerint a kiviteli tervek készítőjével úgy kellene tárgyalni, hogy az
önkormányzat olyan tervezővel köt megállapodást a tervezésre, aki ebbe az irányba el tudja
vinni ezt a tendert a műszaki tartalom maximális megtartása mellett. Célszerű lenne a
határozati javaslatba belefogalmazni, hogy törekedni kell a támogatási intenzitás 80 %-os
arányának megtartására.
Ottó Péter polgármester ígéri, hogy erre fognak törekedni, azonban javasolja, hogy a
képviselőtársa által javasolt „legfeljebb” megfogalmazás kerüljön be az első határozati
javaslatba. A másik felvetett kérdés tekintetében a támogató hatóságnál utána kell járni, hogy
működhet-e.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
189/2012.(IX.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
4/2012.(III.01.) BM rendeletben meghirdetett támogatásra a Benedek Elek
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde zirci feladat ellátási helyén óvodai csoportok
áthelyezésére megítélt 26.735.000,- Ft összegű támogatás és legfeljebb 10.397.604,- Ft
összegű önerő biztosításával a fejlesztést megvalósítja.
2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges legfeljebb 10.397.604,- Ft önrész összegét
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
14. mellékletében nevesített Pályázati Tartalék Alap terhére biztosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2012.(IX.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde zirci feladat ellátási helyén óvodai csoportok áthelyezéséhez szükséges kiviteli
tervdokumentáció elkészítésére elfogadja a T.J. Terv Bt. (8315 Gyenesdiás, Béke utca
32.) ajánlatát.
2./ A Képviselő-testület a 2.100.000,- Ft + Áfa tervezési díjat a 2012. évi költségvetés
pályázati tartalék terhére biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezési szerződést aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos
3./ pont esetében: 2012. szeptember 21.

e/ A Vincze Judo Club támogatása
Előadó: Vörös Kálmán alpolgármester
Kérdés nem hangzik el.
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Hozzászólás
Horváth László képviselő támogatja a határozati javaslat elfogadását.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
191/2012.(IX.10.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzat rendelet 14. mellékletében nevesített
Általános működési tartalék terhére Vincze Balázs junior judo válogatott kerettag és a
zirci judosok teljesítményének elismeréseképpen 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint
vissza nem térítendő támogatást nyújt a Vincze Judo Club részére
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási szerződést kösse
meg.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatban a soron következő költségvetési rendelet módosítása alkalmával az
előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. szeptember 30.
3./ pont esetében: 2012. december 31.

f/

Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester

Dr. Árpásy Tamás jegyző elmondja, hogy az ez év elején megkötött hasonló című és tartalmú
együttműködési megállapodáshoz képest két alapvető különbség van. Az egyik, hogy a
nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. §-a szabályozza most már a helyi önkormányzat és a
helyi nemzetiségi önkormányzat együttműködésének új rendszerét konkrét elemek
előírásával. Tehát, egyrészt a központi jogszabályok megváltozását vezették át a
megállapodáson, másrészt a nemzetiségek jogairól szóló törvény előírja a felelősök konkrét
megnevezését. A másik dolog, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. § (3)
bekezdése konkrét kívánalmakat ír elő, így például az adószám, a költségvetés előkészítése és
megalkotása, a törzskönyvi nyilvántartásba vétel, a kötelezettségvállalás Szervezeti és
Működési Szabályzatban meghatározott szabályai.
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
192/2012.(IX.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci
Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást 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. szeptember 30.

12./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
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
önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.

13./ A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola beszámolója a 2011/2012-es
tanévről
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a Reguly
Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2011/2012-es tanévről szóló beszámolóját
tudomásul veszi.

14./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2012. II. félévi pályázati döntésről szóló
tájékoztató
Előadó: Horváth Ivett, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
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 a Zirc város
középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2012. II. félévi pályázati döntéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.

15./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Horváth László képviselő utal arra, hogy a képviselő-testület az utóbbi időben elég sokat
foglalkozik a Rákóczi téri rekonstrukció II. ütemének befejezésével. Az egyik Közbeszerzési
Bíráló Bizottsági ülést követő testületi ülésen olyan döntés született, hogy egyeztetéseket kell
kezdeményezni az apát úrral a közös pályázat eredményessége érdekében. Nincs erről
tájékoztatás, ezért érdeklődik, hogy megtörtént-e, van-e ezzel kapcsolatban valami hír,
egyáltalán létrejött-e a találkozó?
Ottó Péter polgármester kifejti, a testületi ülésen a támogatási szerződés határidejének
módosításával kapcsolatban merült fel, hogy az apátsággal folytassanak egyeztetést, amely
azóta is folyamatos. Egyelőre annyit tudnak, hogy a támogatási szerződés módosításának
kezdeményezése megtörtént. Tehát, kezdeményezte az apátság az önkormányzat kérésének
megfelelően 2013. április 30-i befejezési határidővel. Visszajelzést még nem kaptak, mivel az
irányító hatóság jóváhagyása szükséges hozzá, ami várhatóan hosszabb időt fog igénybe
venni.
Horváth László képviselő számára új információ az április 30-i határidő. Úgy véli, sok olyan
dolog szerepel a tájékoztatóban, ami nem fontos, és van, ami fontos, ezért jó lenne, ha
bekerülne.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

16./ 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 jelentést tudomásul veszi.

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

18./ A szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése, karbantartása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetéséről, karbantartásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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Ottó Péter polgármester az ülést 18 óra 25 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

