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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. szeptember 28-án 9,10 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Horváth László,

Ottó Péter polgármester,
Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Mészáros József (5 fő)

- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Vörös Kálmán alpolgármester,
Baranyai József képviselő,
Horváth Ivett képviselő,
Dr. Horváth Sándor képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Varga Gábor Városüzemeltetési Osztály ügyintézője.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az
ülést.
A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
198/2012.(IX.28.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Szándéknyilatkozat a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő közoktatási
intézmények állami finanszírozással történő fenntartásáról
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
2./ „Villamos energia beszerzése Zirc város önkormányzati fenntartású intézményei
részére” közbeszerzési eljárás – ajánlatkérő kiválasztása; Zirc Városi Önkormányzat 2012.
évi közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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3./ Képviselői tiszteletdíjról, illetve bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról
történő lemondások következtében meghozandó támogatási döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Szándéknyilatkozat a Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő közoktatási
intézmények állami finanszírozással történő fenntartásáról
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottság
állásfoglalását,
mely
szerint
egyetért
a
szándéknyilatkozatban
megfogalmazottakkal, mert jelen pillanatban más lehetőség nincs.
Kérdés
Horváth László képviselő bizottsági ülésen is elmondta – miután véleményt kértek a
Veszprém Megyei Kormányhivataltól -, hogy megítélése szerint a gimnázium ügyét a megyei
önkormányzatnak, mint működtető fenntartónak kellett volna intézni. Arra kíváncsi lesz, hogy
miből fogják fenntartani a gimnáziumot 2013. január 1-jétől szeptember 1-jéig, ha itt marad.
Úgy véli, az előterjesztéshez csatolt szakvélemény igazából nem egy állásfoglalás, mivel a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya főosztályvezetőjének egy
tájékoztatása.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy sajnos a vélemény megerősíti a hivatal
szakembereinek véleményét. Tehát, a jogszabályban értelmezetteket a kormányhivatal
Oktatási Főosztálya által leírtak megerősítették. Hozzáteszi, hogy a gimnázium fenntartója
nem a megyei önkormányzat, hanem az állam, s annak képviseletében a Megyei
Intézményfenntartó Központ. Miután egy önkormányzat tulajdonában van az ingatlan, ezért
annak működtetése a helyi önkormányzathoz fog kerülni. Tehát, nem az önkormányzat lesz a
fenntartó, mint ahogy az általános iskola esetében is. Gyakorlatilag a létesítmény
működőképességét kell biztosítani az ahhoz szükséges szakszemélyzettel. Gondol a
takarítókra, gondnokra, karbantartóra.
Lingl Zoltán képviselő hozzáteszi, hogy kérdést csak ők tehettek fel, mert az önkormányzat a
tulajdonos az ingatlanvagyonnál.
Horváth László képviselő ehhez kapcsolódóan javasolja egy csatlakozó határozati javaslat
elfogadását, ugyanis korábban döntöttek arról, hogy az energetikai koncepciót illetően
ajánlatokat kérnek be. Úgy véli, a gimnázium épületére mindenképpen kérjenek ajánlatot,
mert tetemes összeget fog felemészteni, ha nem lépnek valamit.
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Ottó Péter polgármester ezzel egyetért, de úgy gondolja, a korábban elfogadott határozatban
benne van, mert önkormányzati tulajdonban lévő közfeladatok ellátását szolgáló intézmények
épületei vonatkozásában kell árajánlatokat bekérni.
Kasper Ágota képviselő kérdése a gimnáziumi, középiskolai és az alapfokú oktatás jövőjével
kapcsolatos.
Ottó Péter polgármester válasza, hogy ebben a kérdésben valószínű megállapodásra kell jutni,
ugyanis a működtetéshez kapcsolódóan lehetnek igényeik. Megjegyzi, számára picit furcsa ez
a jogszabályi környezet, hogy most nyilatkozni lehet, miszerint nem tudják működtetni, s
következő év szeptemberétől esetleg átveszi az állam a működtetést, de addig mi lesz?
Horváth László képviselő ebben egyetért, s jelzi, október végéig majd eldöntik, hogy hány
százalékot kérnek az önkormányzattól, amivel a fenntartást fizetni kell.
Sümegi Attila aljegyző említi, hogy lesz egy következő kör, amiben vagy átveszik teljes
egészében az intézményt, vagy az átvételt hozzájáruláshoz kötik.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, az önkormányzat eldöntheti, hogy elfogadja-e a
hozzájárulás mértékét, vagy inkább megtartja az intézményt.

Hozzászólás
Horváth László képviselő véleménye szerint, ha már így alakult, akkor át kell adni az
intézményt, azonban attól fél, hogy előbb-utóbb kérik a tulajdonjogot is, amivel viszont
vigyázni kellene, mert ingatlan szempontjából a belvárosi ingatlanok értékesek lehetnek.
Javasolja, fogadják el a határozati javaslatot, és adják meg a szándéknyilatkozatot, az
energetikai dologba pedig tegyék bele a gimnázium épületét is.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
199/2012.(IX.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm.
rendelet 4. mellékletében részletezett tartalommal nyilatkozatot tegyen, miszerint a Zirc
Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő
Szakiskola, valamint a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény által használt ingó és ingatlan vagyon működtetését nem
képes vállalni.
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2./ Utasítja továbbá a jegyzőt, hogy az 1./ pontban részletezett nyilatkozatot küldje meg az
állami intézményfenntartó központnak.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
dr. Árpásy Tamás jegyző
2./ pont esetében: dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: 2012. szeptember 30.
2./ pont esetében: 2012. szeptember 30.

2./ „Villamos energia beszerzése Zirc város önkormányzati fenntartású intézményei
részére” közbeszerzési eljárás – ajánlatkérő kiválasztása; Zirc Városi Önkormányzat 2012.
évi közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottság támogatta az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítását,
ugyanakkor nem támogatta az előterjesztés második határozati javaslatát. A bizottság
javasolta, hogy a közbeszerzési eljárás bonyolítására 2012. október 4. után térjenek vissza.
Felvetődött, hogy kell-e ehhez külön szakértő, aki lebonyolítja a villamos energia
közbeszerzést, vagy saját erőből is elvégezhető?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy az előző körben volt szakértő. Az előterjesztés második
határozati javaslatát illetően támogatja a bizottság javaslatát.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő utal az előterjesztésre, melyben a kórház két értelemben is szerepel.
Az egyik, hogy miután átkerült a megyei kormányhivatalhoz, ezért külön közbeszerzési
eljárásban oldja meg az áramellátását. A másik, hogy meg kell várni a kórház nyilatkozatát a
közbeszerzéssel kapcsolatban. Véleménye szerint az önkormányzatnak nem kell megvárni a
kórház nyilatkozatát.
Ottó Péter polgármester válasza szerint a kórháznak arról kell nyilatkoznia, hogyan képzeli el
a jövőt. A GYEMSZI az egészségügyi intézmények működtetője, így a fenntartó által
bonyolított központi közbeszerzésen vesz részt.
Horváth László képviselő úgy gondolja, ha a közbeszerzési eljárás bonyolítására kapnak
kedvező ajánlatot, akkor azt fogadják el, de ha nem, akkor oldja meg inkább a hivatal.
Ugyanakkor összességében a legjobb ajánlat tekintetében célszerűnek tartaná beemelni a
közvilágítás energiatakarékos világításra történő folyamatos alakítását adott esetben az
áramdíj fejében.

6

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
200/2012.(IX.28.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2012.(III.26.) határozatával elfogadott
Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét módosítja az előterjesztés
melléklete szerint.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

3./ Képviselői tiszteletdíjról, illetve bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról
történő lemondások következtében meghozandó támogatási döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
201/2012.(IX.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjakhoz és
járulékaihoz kapcsolódó előirányzat terhére a képviselők, illetve a bizottságok nem
képviselő tagjai tiszteletdíj lemondásai alapján az alábbi támogatásokat nyújtja:
Támogatás összege
Támogatott megnevezése
(forintban)
Bakonyi Természettudományi Múzeum
31 075
Baráti Köre
„Segítő Kezek” Alapítvány
55 935
Nevelgető Közhasznú Alapítvány
31 075
Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete
31 075
Összesen:

149 160
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2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási szerződéseket
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. október 10.
3./ pont esetében: 2012. december 31.

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 9 óra 25 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

