23 / 2012. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. október 29-én 17,25 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, Kasper Ágota, Lingl Zoltán (7 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Dr. Horváth Sándor képviselő,
Mészáros József képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Várszegi Bernadett osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Findeisz János díszpolgár,
Illés Ferenc díszpolgár,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,

- 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 7 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd jelzi, hogy az „Egyéb
ügyek” keretében megjelölt „Zirc, a Bakony fővárosa – komplex, látogatóbarát turisztikai
kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és a város főterén” című KDOP-2.1.1/B-09-20100020 azonosító számú projekt Zirc Városi Önkormányzatra eső projekt elemek kivitelezési
munkái – IV.” közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bírálata” című napirendi pontot a
mai ülésen nem tárgyalják, emiatt valószínűleg október 31-én rendkívüli ülést kell tartaniuk.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy az alábbi előterjesztéseket „Egyéb ügyek”, valamint „Konkrét határozati javaslatot nem
tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)” keretében tárgyalják meg:
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- Épületenergetikai auditok elvégzése;
- A munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó TIOP 3.2.1.-12/1 projekt előkészítése Zirc
városában;
- A Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás megszűntetését célzó döntések meghozatala;
- A Zirc Kistérség Többcélú Társulása és Zirc Városi Önkormányzat által a mozgókönyvtári
feladatellátás fenntartására kötött „Együttműködési megállapodás” felmondása;
- Szakmai beszámoló a Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2012. május 1. utáni
működéséről.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a 13./, 14./ napirendi pontok mellett a 15/a és 15/b
napirendi pontokat ugyancsak zárt ülés keretében vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 15/a – Épületenergetikai auditok elvégzése – napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalják meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 15/b – A munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó TIOP 3.2.1.-12/1 projekt
előkészítése Zirc városában – napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják meg.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
211/2012.(X.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc város településszerkezetéről hozott
49/2005.(III.21.) Kt. számú határozatának, valamint a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ A talajterhelési díjról szóló 30/2004.(IX.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
4./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(II.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
5./ Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
6./ Zirc Kistérség Többcélú Társulásának jövőbeni működésével kapcsolatos döntés
meghozatala
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
7./ Olaszfalu, Lókút, Borzavár községi önkormányzatokkal alakítandó közös önkormányzati
hivatal létrehozása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Döntés a Zirc Város Elismerő Oklevele adományozására szóló javaslattételi felhívás
közzétételéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ Hatályos bankszámla-hitelkeret szerződés módosításához és megújításához szükséges
döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ Az úszásoktatás újraindítása Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és
oktatási intézményekben
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ A Tourinform Iroda névhasználati szerződésének felmondása
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Képviselői beadvány forgalmi rend (Kossuth L. – Petőfi S. – Reguly A. - József A.
utcák) felülvizsgálatára
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
15./ Egyéb ügyek
c/ A Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás megszűntetését célzó döntések
meghozatala
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
d/ A Zirc Kistérség Többcélú Társulása és Zirc Városi Önkormányzat által a
mozgókönyvtári feladatellátás fenntartására kötött „Együttműködési megállapodás”
felmondása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
16./ A szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése, karbantartása
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Tájékoztató Zirc város területén található járdák állapotáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
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18./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
Horváth Ivett bizottsági elnök
21./ Szakmai beszámoló a Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2012. május 1. utáni
működéséről
Előadó: Dr. Tótth Árpád főigazgató
Zárt ülés keretében:
13./ A járási hivatal kialakításával kapcsolatos átadás-átvételi megállapodás jóváhagyása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
14./ Zirc, Köztársaság u. 5/A I/4 szám alatti lakás bérlőkijelölése
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Egyéb ügyek
a/ Épületenergetikai auditok elvégzése
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ A munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó TIOP 3.2.1.-12/1 projekt előkészítése
Zirc városában
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására a nyílt
ülést követően kerüljön sor.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc város településszerkezetéről hozott
49/2005.(III.21.) Kt. számú határozatának, valamint a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat és a rendeletmódosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
212/2012.(X.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Város Településszerkezeti tervét és
azok mellékletét képező műszaki leírást elfogadó 49/2005.(III.21.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott településszerkezeti tervét módosítja és a műszaki leírást kiegészíti az alábbiak
szerint:
1./ A határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv e határozat melléklete szerinti
0172/10 hrsz-ú telek vonatkozásában hatályát veszti, helyébe e határozat melléklete lép.
2./ A határozattal jóváhagyott műszaki leírást kiegészíti az alábbiakkal:
A 0172/10 hrsz-ú beerdősült telket e határozat mellékletét képező tervlap szerint
általános mezőgazdasági területből erdőterület terület-felhasználási egységbe sorolja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
rendeletet alkot:
25/2012.(X.30.) önkormányzati rendelet
a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati
rendelet módosításáról

2./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
26/2012.(X.30.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

3./ A talajterhelési díjról szóló 30/2004.(IX.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
27/2012.(X.30.) önkormányzati rendelet
a talajterhelési díjról

4./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(II.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
28/2012.(X.30.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
7/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
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5./ Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
213/2012.(X.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosító okiratát 2012. november 1-jei
hatályba lépéssel az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az egységes
szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot a költségvetési szerv részére adja ki.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy az egységes
szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatot hozza nyilvánosságra.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. függelékének módosításával
kapcsolatosan utasítja az érintett költségvetési szervek vezetőit a módosított
együttműködési megállapodás megkötésére.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
4./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Lingl Zoltán igazgató
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Kovács Eszter mb. igazgató
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Judit igazgató
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2012. november 5.
4./ pont esetében: 2012. november10.
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6./ Zirc Kistérség Többcélú Társulásának jövőbeni működésével kapcsolatos döntés
meghozatala
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a társulás jövőbeni működése nemcsak rajtuk múlik,
hanem a társult önkormányzatok összességén. Ezzel kapcsolatban holnap lesz egy egyeztetés,
ahol már a képviselő-testület határozatával tud jelen lenni, s amelyről úgy gondolja, hogy jó
irányt jelöl ki. Tehát, a jogszabályváltozásból adódó lehetőségeket felmérve úgy véli, hogy a
lehető legjobb alternatívát sikerült kihozni a feladatok jövőbeli ellátásával kapcsolatban.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a „B” határozati javaslat elfogadását.
Sümegi Attila aljegyző az előterjesztéssel kapcsolatban jelzi, hogy a „B” határozati javaslat
7./ pontjából a szociális feladatellátások felsorolásából kimaradt a támogató szolgálat, a
szociális foglalkoztatás és a közösségi ellátás. Kéri ezek figyelembevételével a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
214/2012.(X.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Zirc Kistérség
Többcélú Társulása útján ellátott önkormányzati feladatok lehetőség szerint továbbra is
társulási keretek között kerüljenek ellátásra úgy, hogy a Zirci Kistérség Települési
Önkormányzatainak Többcélú Társulási Megállapodása a változó jogszabályi
környezetnek, és a társulást alkotó önkormányzatok döntéseinek megfelelő módosításáról
folyamatosan, azonban legkésőbb 2013. június 30. napjáig gondoskodni kell.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a Zirc Kistérség
Többcélú Társulása munkaszervezete feladatainak – ide nem értve a Központi Orvosi
Ügyelet működésével kapcsolatos szervezési, szakmai feladatokat - 2013. január 1.
napjától történő ellátásáról gondoskodik. A feladat ellátására a Zirc Kistérség Többcélú
Társulása munkaszervezetéből 3 fő munkavállalót átvesz.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete indítványozza, hogy a Központi Orvosi
Ügyelet működési engedélyének jogosultja Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
legyen 2012. december 10. napjától és a Központi Orvosi Ügyelet működtetésével
kapcsolatos feladatokat ellássa.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete indítványozza Zirc Kistérség Többcélú
Társulásának, hogy a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ működésének
racionalizálása érdekében tegye meg a szükséges lépéseket úgy, hogy azok végrehajtása
2012. december 31. napjával befejeződhessen.
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5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete indítványozza Zirc Kistérség Többcélú
Társulásának, hogy kérjen árajánlatot a belső ellenőri feladatok ellátására. Az árajánlatok
megkérésekor tartsa szem előtt, hogy a költségek több évre előre való ismerete indokolt.
6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2./ pontban részletezett feladat
ellátásának finanszírozásáról és egyéb részletkérdéseiről Zirc Kistérség Többcélú
Társulásával tárgyalást folytasson.
7./ A Képviselő-testület szándékát fejezi ki, hogy 2013. január 1. napjától is részt vesz a
támogató szolgálat, szociális foglalkoztatás, közösségi ellátás, családsegítés,
gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali
ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása
szociális feladatok ellátásában.
8./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jelen határozatot Zirc Kistérség
Többcélú Társulása elnökével közölje.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2012. október 31.
4./ pont esetében: 2012. október 31.
5./ pont esetében: 2012. október 31.
6./ pont esetében: 2012. november 10.
7./ pont esetében: azonnal
8./ pont esetében: 2012. október 31.

7./ Olaszfalu, Lókút, Borzavár községi önkormányzatokkal alakítandó közös önkormányzati
hivatal létrehozása
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 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz.
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
215/2012.(X.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Olaszfalu, Lókút,
valamint Borzavár községek képviselő-testületeivel közösen 2013. január 1. napjától egy
közös önkormányzati hivatalt hozzon létre – a jelenleg működő Polgármesteri Hivatal
megszüntetése mellett - a jelen előterjesztésben, valamint az annak mellékleteként csatolt
megállapodás-tervezetben rögzített elvek alapján.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az érintett
településekkel a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos egyeztetéseket
folytassa le, és az egyeztetéseket követően a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
szóló megállapodás-tervezet elfogadása érdekében, az érintett önkormányzatokkal
együttes képviselő-testületi ülés összehívásáról gondoskodjon.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 2./ pontban
részletezett egyeztetésekkel összhangban a jelen előterjesztéshez csatolt megállapodástervezetet véglegesítse, a személyügyi változásokkal, a feladatok átvételével, a
Polgármesteri Hivatal megszüntetésével, a közös önkormányzati hivatal létrehozásával
kapcsolatos teendők előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. november 15.
3./ pont esetében: 2012. november 15.

8./ Döntés a Zirc Város Elismerő Oklevele adományozására szóló javaslattételi felhívás
közzétételéről
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 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
216/2012.(X.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglaltak
alapján közzé teszi a „Zirc Város Elismerő Oklevele” adományozására szóló 2012. évi
javaslattételi felhívást.
2./ A képviselő-testület felkéri az önkormányzati rendeletben megjelölt bizottságot, hogy a
decemberi rendes képviselő-testületi ülésig véleményezze a javaslatokat.
3./ A képviselő-testület az elismerés adományozásának lebonyolítására felkéri Zirc Város
Jegyzőjét.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidők: 1./ pont esetében: 2012. október 31.
2./ pont esetében: 2012. december 17.
3./ pont esetében: 2012. december 31.
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9./ Hatályos bankszámla-hitelkeret szerződés módosításához és megújításához szükséges
döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Ottó Péter polgármester kifejti, hogy a pénzügyi bizottság ülésén felmerült az önkormányzati
hitel jövőjének kérdése. Azóta a kormányzati elképzelések mindenki számára ismertté váltak.
Bízik abban, hogy sikerül olyan megoldást kidolgozni, ami az önkormányzatok meglévő
adósságállományának a kezelésével jelentős könnyebbséget hozhat.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő továbbra is fenntartja a pénzügyi bizottsági ülésen tett javaslatát,
mely szerint az előterjesztés első határozati javaslatát – amely a jelenlegi hitel kitolását jelenti
2012. december 31. napjáig – támogatja, ugyanakkor viszont a jelenleg még komoly változás
alatt lévő körülmények miatt a jövő évre vonatkozó előkészítést egyelőre ne fogadják el. Úgy
véli, amennyiben november közepén a miniszterelnök javaslata alapján a Parlament elé kerül
a törvényjavaslat, akkor a folyószámla-hitellel kapcsolatban is kell, hogy legyenek
intézkedések. A mostani bejelentés az adósságátvállalás egy részére vonatkozott. Ezért is
gondolja úgy, hogy ne lehetne cizellálni a helyzetet, mert az önkormányzatnak még van egy
kérvénye a kórház-beruházás kapcsán visszatérítendő kötvény összegnek a valamilyen szintű
visszatérítésére. Megítélése szerint a következő bejelentés az lesz, hogy a jelenleg érvényben
lévő folyószámla-hitelek fordulónapjával kapcsolatban a Parlamentnek állást kell foglalni, s
törvényt kell módosítania nyilván nem Zirc, hanem az összes többi önkormányzat miatt.
Pill Eszter osztályvezető véleménye szerint abból nem származik kára az önkormányzatnak,
ha a jövő évi folyószámla-hitelkeret szerződés előkészítésre kerül. Az elmúlt évek tapasztalata
alapján másfél hónapot vesz igénybe a hitelszerződés előkészítése, s az elmúlt években jártak
úgy, hogy 2-3 napig az önkormányzat forrás nélkül volt, mert nem tudták aláírni a szerződést.
Amennyiben előkészítik magát a szerződést és esetleg olyan kormányzati intézkedések
történnek, akkor egyszerűen nem írja alá az önkormányzat.
Ottó Péter polgármester javasolja a második határozati javaslat 4./ pontjának elhagyását, mely
szerint a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt bankszámla-hitelkeret
szerződés aláírására. E pont nélkül a határozati javaslat alapján a szerződés előkészítése
történne meg, s a novemberi testületi ülésre visszahozzák, amikor felhatalmazást kérnek az
aláírására.
Horváth László képviselő számára ez elfogadható, mivel az összegszerűséget is vitatta volna,
mert nem tudják, hogy mennyi kellene. Az 50 millió forintnál megálltak, de tart attól, hogy
jövő év elejétől a gimnázium fenntartási költségei is ide fognak csapódni. Tehát, abban sem
biztos, hogy az 50 millió forint folyószámla-hitelkeret az önkormányzat számára elég lesz a
jövő év elejére.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
217/2012.(X.29.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat folyamatos
fizetőképességének biztosítása érdekében a számlavezető Zirci Takarékszövetkezettel a
03V009011 hiteliktatószámon nyilvántartott 50 millió forint összegű bankszámlahitelkeret szerződés módosításával egyetért, s kezdeményezi a hitel lejárati időpontjának
módosítását 2012. november 21. napjáról 2012. december 31. napjára.
2./ A hitel fedezetéül felajánlott biztosítékok körét az 1./ pontban nevesített módosítás nem
érinti.
3./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a bankszámla-hitelkeret szerződés módosításával
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a bankszámla-hitelkeret
szerződés módosítás aláírására.

Felelős: Ottó Péter polgármester
dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 2012. november 21.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
218/2012.(X.29.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat folyamatos
fizetőképességének biztosítása érdekében a 2013. költségvetési évre egy éves futamidejű,
50 millió forintos bankszámla-hitelkeret szerződést köt a számlavezető Zirci
Takarékszövetkezettel (Székhely: 8420 Zirc, József A. utca 4.; Cégjegyzékszám: 19-02000398).
2./ A hitel fedezetéül felajánlott biztosítékok az alábbi hrsz-ú zirci ingatlanok:
1356
1404
1725
1793
1893/1
2358/7
2358/8
2358/9
2358/10
2358/13
2358/14
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3./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a bankszámla-hitelkeret szerződés előkészítésével
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 2012. december 31.

10./ Az úszásoktatás újraindítása Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és
oktatási intézményekben
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
219/2012.(X.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 1. és 2013. június 30.
közötti időszakban Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet bevonásával biztosítja a
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint a Reguly Antal Általános
Iskola és Előkészítő Szakiskola zirci feladat-ellátási helyeire járó gyermekek/tanulók
számára a tanuszodai úszásoktatás lehetőségét jelen előterjesztés 1. mellékletében
található határozott idejű Együttműködési megállapodás alapján.
2./ A Képviselő-testület a tanuszodai úszásoktatás lehetőségének biztosításáért az 1./ pontban
megjelölt időszak alatt havonta 320.000,- Ft, azaz Háromszázhúszezer forint összegű
hozzájárulást biztosít Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet részére.
3./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését terhelő hozzájárulás
640.000,- Ft, azaz Hatszáznegyvenezer forint összegét Zirc Városi Önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében
nevesített általános működési tartalékának terhére biztosítja.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 2013. költségvetési évet
terhelő hozzájárulás összegének 1.920.000,- Ft, azaz Egymillió-kilencszázhúszezer forint
összegét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletébe beépíti.
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5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
Együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 3./ pont esetében: azonnal
4./ pont esetében: 2013. február 15.
5./ pont esetében: 2012. október 31.

11./ A Tourinform Iroda névhasználati szerződésének felmondása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Ottó Péter polgármester ismerteti az előterjesztést.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő kérdezi, mi lesz azokkal az eszközökkel, amiket a Tourinform Iroda a
Magyar Turizmus Zrt-n keresztül birtokol?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy túl sok eszköz nincs, maximum az arculat használati
elemei. Azt nem tudja megmondani, hogy az épületen lévő „Tourinform” tábla kinek a
tulajdonában van, de azt a jövőben nem is lehet használni. Tehát, olyan elemekről van szó,
amelyek magához a Magyar Turizmus Zrt-hez kötődnek, de ezek arculati elemek. Az
eszközök az önkormányzat tulajdonában vannak. Emlékezete szerint a Magyar Turizmus Zrt.
2008. évben adott utoljára támogatást az iroda fenntartásához.
Kasper Ágota képviselő számára ezzel kapcsolatban kétségei vannak, mert ezt célszerű lett
volna megnézni.
Horváth László képviselő szerint annál is inkább, mert ez nem így van, ugyanis a Tourinform
Irodák indulásánál az alapeszközöket a Magyar Turizmus Zrt. biztosította.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy ötéves fenntartási kötelezettséggel.
Horváth László képviselő nem tudja, hogy az értékvesztés megtörtént-e vagy sem, de tény,
induláskor a Magyar Turizmus Zrt. adta az eszközparkot.
Utal arra, miszerint a pénzügyi bizottság ülésén elmondta, értelemszerű, hogy kivonuljanak a
Tourinform hálózatból. Ugyanakkor alapvetően az a kérdés, hogy milyen jogosítványokat és
milyen kötelezettségeket keletkeztet, ha a város továbbra is a Tourinform névhasználat mellett
dönt. Felvetődött benne a kérdés, mi van, ha nem tesznek eleget a szerződésben foglaltaknak?
Egyszerűen milyen szankció van, ugyanis nincs szankció. Tehát, nincs szankcionálási
lehetőség.
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Abban sem biztos, hogy a legközelebbi turisztikai forrásátcsoportosításnál nem lesz-e megint
lehetőség a Tourinform Irodában több alkalmazott foglalkoztatásának megoldására. Azon is
gondolkodott, ha bennmaradnak a Tourinform Iroda hálózatban, vajon jelent-e valamilyen
korlátot a Turisztikai Desztinációs Menedzsment mögötti tevékenység elvégzésére? Úgy látja,
hogy nem igen, mert alapvetően nincs olyan, amit ne tehetne meg akkor, ha Tourinform Iroda
marad.
Az előterjesztés szerint próbálnak kibújni az alól, ha a Turisztikai Desztinációs Menedzsment
szervezetnek mégsem kellene a Tourinform Iroda, akkor az önkormányzatnak ne legyen
ötéves fenntartási kötelezettsége. Úgy véli, ez azért nem lényeges, mert talán a város érdeke,
hogy legyen valamilyen fajta akár nonprofit, akár profit jellegű, a turizmus szervezésével
foglalkozó referensük vagy irodájuk.
Ugyan a pénzügyi bizottság ülésén a szerződés felbontását támogatta, de miután nem lát
benne szankcionális elemeket, nem lát olyat, ami az önkormányzat számára hátrányt
okozhatna, s maga a Tourinform Iroda rendszer is egy érték, ezért megfontolásra javasolja,
hogy mégse mondják fel a szerződést.
Ottó Péter polgármester szerint valóban komoly érték az arculati elemeken kívül a bevezetett
név és az ahhoz kapcsolódó pozitív gondolatok, melyek megjelennek mindenkiben, aki
bármilyen formában kapcsolatba lép a turizmussal. A regionális marketing igazgatóság
vezetőjének levele szerint a Tourinform Irodán túl is van élet és a Magyar Turizmus Zrt.
számára olyan partnerek is fontosak lehetnek, akik nem tartanak fenn irodát, vagy turisztikai
információs irodát működtetnek. Feladatuk, hogy a külföldről érkező turistákat és a belföldi
turizmust segítsék az eszközeikkel. A levélből kiderül, hogy minden lehetséges eszközzel ezt
továbbra is támogatják Zircen.
Szankcionális lehetőséget ő sem lát azon kívül, hogy felmondják a névhasználati szerződést,
ha bizonyos dolgokat megsértenek, amiket jó értelemben véve a saját mozgásterük bővítése
végett meg is tesznek. Utal arra, hogy a szerződés előnyöket és lehetőségeket egyaránt
tartalmaz, ami messzemenőkig nem az, amit egyébként célszerű lenne ténylegesen
megvalósítani, ugyanis ha turizmusfejlesztésről beszélnek, akkor az azzal kapcsolatos
feladatokat és költségeket szélesebb területen kellene szétosztani. Tehát, aki e területen
bármilyen formában próbál szerepelni, a rendszer működtetésében is vállaljon részt. Ez így,
ebben a formában a Tourinform Iroda fenntartásával szerződésszerűen sajnos nem működik.
Horváth László képviselő szintén utal a regionális marketing igazgatóság vezetőjének
levelére, mely szerint nekik, a szakmai együttműködésük érdekében az lenne a
legörvendetesebb, ha a Tourinform Iroda működését továbbra is garantálni tudná a város.
Úgy gondolja, a város akkor is mehet a maga útján, ha nem mondják fel a szerződést, mert
nincs szankciója a Magyar Turizmus Zrt-nek, amivel akár az önkormányzatot, akár az irodát,
akár a TDM szervezetet sújthatná. Viszont megtartanának egy olyan köteléket, ami folytán
jogosultak lehetnek valamilyen nonprofit támogatásra. Megjegyzi, hogy egy szerződés közös
megegyezéssel való felbontása bármikor lehetséges.
Dr. Árpásy Tamás jegyző az elhangzottakkal egyetért, mert valóban nincs más szankció, mint
a felmondás. A szankciószerű felmondás a Magyar Turizmus Zrt. részéről azonnali hatályú,
míg az önkormányzat 90 napos határidővel mondhatja fel a szerződést. Ebben az esetben a 90
nap alatt létre lehet hozni a versenysemlegességet nem szem előtt tartó helyi turisztikai
információs irodát, amit át is lehet vinni a helyi TDM szervezet döntéshozó testületén.
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Horváth László képviselő meggyőződése, hogy lesz ennek egyfajta pozitív diszkriminációs
kicsengése. Úgy érzi, miután egyre kevesebb lesz – talán ugyanilyen megfontolásokból -,
ezért a kevésnek több fog jutni. Nem érzi olyan fajsúlyosnak, hogy nekik ebben nagyon előre
kellene menni. Várják meg a végét, s miután szankció nincs, legfeljebb elveszik a Tourinform
névhasználatot, s ők mondják fel a szerződést.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy fogadjanak el egy testületi határozatot, amely
válaszként szolgálna a Magyar Turizmus Zrt. névhasználati szerződés módosítására
vonatkozó javaslatára, ami ötéves határozott időtartamot ír ismételten elő. A határozati
javaslat arról szólna, hogy a képviselő-testület a névhasználati szerződés módosításával
kapcsolatban nem tudja elfogadni az újabb ötéves határozott időtartamú fenntartási
kötelezettség előírását.
Horváth László képviselő szerint tételezzék fel, hogy ezt elfogadják így, viszont ha mégis
megszüntetik, akkor mit tesz a Magyar Turizmus Zrt.? Hangsúlyozza, nincs szankciója, nem
tud mást tenni, mint tudomásul veszi.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, ezzel nem az önkormányzat mondja fel a névhasználati
szerződést, de válaszként küldik testületi határozattal alátámasztva, hogy nem tudják
elfogadni az ötéves határozott idejű fenntartási kötelezettséget, mivel nem kötelező
önkormányzati feladat a Tourinform Iroda fenntartása, s nem vállalhatnak úgy kötelezettséget,
hogy nem látják öt évre a működtetés fedezetét.
Horváth László képviselő ezt tudná támogatni, de tegyék hozzá, hogy a jelenleg átalakulás
alatt lévő önkormányzati finanszírozás bizonytalansága miatt.
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, a szóbeli egyeztetéseken megmagyarázták, hogy mik a
szakmai okok?
Dr. Árpásy Tamás jegyző válasza, hogy belső szabályzattal indokolták. Némi mozgástér adott
esetben lehetséges lett volna, de az önkormányzat nem a felmondási moratóriumot szerette
volna csökkenteni, hanem egyértelműen azt szeretnék, ha nulla lenne. Hozzáteszi, hogy a sok
szakmai egyeztetés vége lett az előterjesztésben vázolt álláspont.
Horváth László képviselő szerint az önkormányzati finanszírozás bizonytalansága miatt nem
tudják ebben a formában elfogadni.
Ottó Péter polgármester úgy véli, jogszabályi hivatkozással is alá lehet ezt támasztani, mert a
helyi önkormányzatokról szóló törvény egyértelműen meghatározza, mire lehet
kötelezettséget vállalni, s mire nem.
Horváth László képviselő véleménye szerint ugyanarról beszélnek, s a lényeg, hogy a dolog
üzenete az legyen, miszerint megtartanák a Tourinform Irodát, de az ötéves moratórium e
tekintetben az önkormányzati finanszírozás miatt bizonytalan.
Kasper Ágota képviselő véleménye szerint úgy kell dönteni, hogy az önkormányzat járjon jól.
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Horváth László képviselő határozati javaslata szerint a képviselő-testület a Tourinform
névhasználattal egyetért, azonban az önkormányzati finanszírozási rendszer bizonytalansága
miatt a szerződésben rögzített ötéves időtartammal kapcsolatban kétségeit fejezi ki.
Dr. Árpásy Tamás jegyző értelmezése szerint azt üzenik, hogy amint nem lesz bizonytalan a
finanszírozás környezete, e feltétel bekövetkezte esetén az ötéves felmondási moratóriumot el
tudják fogadni.
Kasper Ágota képviselő utal arra, hogy a Magyar Turizmus Zrt-n keresztül történik az
alkalmazottak szakmai továbbképzése, a régiós találkozók szervezése.
Vörös Kálmán alpolgármester javasolja, ne mondják fel a szerződést, de ragaszkodjanak
ahhoz, hogy nem tudják elfogadni az ötéves moratóriumot.
Dr. Árpásy Tamás jegyző határozati javaslata szerint a képviselő-testület kifejezi abbéli
szándékát, hogy a Tourinform névhasználati szerződése az önkormányzatra vonatkozóan
hatályban maradjon.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy ez a megfogalmazás nem igazán jó, mert a névhasználati
szerződés meghatározott pontjával kerül szembe, mivel már átadták az iroda működtetését a
TDM szervezet számára. A szerződés tartalmazza, hogy nem lehet átruházni, mindenképpen
névhasználati szerződés-módosítással jár együtt.
Javasolja, hogy e napirendi ponttal kapcsolatban a döntés kerüljön vissza az október 31-i
rendkívüli testületi ülésre.

12./ Képviselői beadvány forgalmi rend (Kossuth L. – Petőfi S. – Reguly A. - József A.
utcák) felülvizsgálatára
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el a határozati javaslatot.
Hozzáteszi, hogy a képviselői indítvány kérdéskörét illetően sokat gondolkodtak az egyirányú
forgalmi rend kialakításán, de soha nem lehet jó választ találni, ami kellőképpen, szakmailag
megalapozott. Úgy gondolja, az ilyen szűkebb területekre vonatkozó döntéseket át kellene
tenni egy más szakmai fórum előkészítő asztalára. Készíttessék el először a koncepciót, s
bízik benne, hogy esetleg lehet találni egy olyan felsőoktatási intézményt, ahol
diplomamunkaként valaki megkapja és költséghatékonyan megoldható, majd az határozza
meg minden forgalomszervezési döntésük alapját.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
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Horváth László képviselő véleménye szerint a diplomamunka még mindig nem egy
szakmailag megalapozott munka, ami vállalható hosszú távon. Másrészt e szakmának vannak
alapkövei, amiket egy tapasztalt, e körben komoly kompetenciákkal rendelkező társaság tud.
Nyílván nem Zirc az első város, ahol közlekedési koncepciót kell készíteni.
Azzal egyetért, hogy mindenképpen kérjenek árajánlatot a koncepcióra, ugyanakkor nem
feltétlen kell az egész városra közlekedési koncepciót készíttetni. Azt tudják, hogy melyek a
problémás pontok a városban. Az ár érdekében mindenképpen le kell szűkíteni, hogy olcsó
ajánlatokat kapjanak. Példaként említi a Bakonybéli utca teteje és az Állomás utca közötti
útszakaszt.
Ottó Péter polgármester kérdezi, a felsőoktatási intézményeket ne keressék meg?
Horváth László képviselő válasza, hogy ne, mert alapvetően nincs jelentősége. Megítélése
szerint egy diplomamunkában elkészített koncepcióra nem lehet hosszú távon építkezni.
Amennyiben szeretnének, akkor érdemes egy normális dolgot készíttetni. Ettől függetlenül
meg lehet keresni a felsőoktatási intézményeket.
Kasper Ágota képviselő számára megnyugtató, hogy egyáltalán tárgyalja ezt a kérdést a
testület és valamiféle megoldást próbálnak keresni. Amikor 3 évvel ezelőtt felvetette, akkor
azt a választ kapta az önkormányzat arra illetékes alkalmazottjától, hogy a város e részének
forgalmi helyzete nem indokol semmiféle beavatkozást. Elmondja, hogy 2012. szeptember 7én 9,00 órától 10,30 óráig megszámolta és 108 jármű haladt el a Petőfi utcában. Ebben az
utcában 30 olyan egység van, ami autóval közlekedik. A volt termelőszövetkezeti épületben
kb. 12-13 olyan egység van, ahova naponta többször mennek gépkocsival. A 30 egység között
van kiemelten a rendőrség és a tűzoltóság, akiknek nem egy esetben akadályoztatva van a
közlekedésük, mert elállják az utat. A parkolás egyszerűen katasztrófa ebben az utcában, s az
egyik élenjáró a rendőrség, mert ami az épület előtt zajlik egyszerűen hihetetlen, ugyanis
forgalmi rendet akadályozva állnak a Reguly és Petőfi utca kereszteződésében a gépjárművek.
A Reguly utca felől ki van téve egy „Elsőbbségadás kötelező” tábla, azonban a sarkon álló
fenyőfa azt takarja. A helyiek tisztában vannak azzal, hogy ott tábla van, viszont egy idegen
nem biztos, hogy megadja az elsőbbséget a Petőfi utca felől érkező járműnek. Úgy véli, az
utca parkolási rendjét kellene szabályozni. Ismétli, a 30 egység miatt rengeteg az autó, az
átmenő forgalomról nem is beszélve. Említi, volt olyan szomszédja, aki közölte, fel fogja
jelenteni az önkormányzatot, mert reped az épületének a fala. Emlékezete szerint volt egy
időszak, amikor a buszokat kitiltották a Petőfi utcából, de most már mindenféle jármű
közlekedik, holott a város egyik legrövidebb utcája.
Kéri, ha lehet, minél előbb találjanak megoldást az utca forgalmi rendjére vonatkozóan.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
220/2012.(X.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy kérjen be
árajánlatokat Zirc város közlekedésfejlesztési koncepciójának elkészítésére.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy keresse meg a
közlekedés mérnök képzéssel foglakozó felsőoktatási intézményeket és kérje fel őket,
hogy ajánlják fel végzős hallgatók részére diplomamunka témának Zirc város
közlekedésfejlesztési koncepciójának elkészítését.
Felelős: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 2012. december 31.

15./ Egyéb ügyek
c/ A Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás megszűntetését célzó döntések
meghozatala
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Lingl Zoltán képviselő elmondja, az elmúlt hétvégén több törvénytervezet is megjelent,
melyek közül az egyik szintén alátámasztja ennek az előterjesztésnek a létjogosultságát, mert
egyértelműen kimondja, hogy 2013. január 1-jétől ilyen fajta társulás nem működtethető.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
221/2012.(X.29.) határozata
Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás megszüntetésének kezdeményezéséről
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Bakonybél Község
Önkormányzata, Lókút Község Önkormányzata, Pénzesgyőr Község Önkormányzata,
Olaszfalu Község Önkormányzat, valamint Zirc Városi Önkormányzat által közoktatási
intézmény közös fenntartására létrehozott, Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás
elnevezésű társulás - 2012. december 31. napjával történő - megszüntetését a társulási
megállapodás 8.5. pontjában foglaltak alapján.
2./ Utasítja a jegyzőt, hogy az 1./ pontban részletezett kezdeményezést a társulást alkotó
önkormányzatok részére küldje meg.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. október 30.
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d/ A Zirc Kistérség Többcélú Társulása és Zirc Városi Önkormányzat által a
mozgókönyvtári feladatellátás fenntartására kötött „Együttműködési megállapodás”
felmondása
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
Kérdés
Kasper Ágota képviselő kérdezi, annak, aki e szolgáltatásból kifolyólag a könyvtárban
dolgozik, 2013. január 1-jétől a munkaviszonya megszűnik?
Ottó Péter polgármester tudomása szerint a dolgozók szerződésében is a feladatellátást
kötötték ki határidőként. Elképzelhető, hogy a megyei könyvtár megtalálja a kistérség azon
városi intézményeit, akiket be tud vonni a feladatellátásba. Amennyiben ez megvalósulna,
akkor az intézmény feladata közvetve, de mégis megmaradna.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
222/2012.(X.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulásával
kötött, mozgókönyvtári feladatellátásról szóló Együttműködési megállapodást, annak 4.5.
pontjában foglaltak szerint 2012. december 31. napjával felmondja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy jelen határozatot
Zirc Kistérség Többcélú Társulásával és az érintett önkormányzatok képviselőtestületeivel közölje.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a
feladatellátásban együttműködő önkormányzatok által szerzett közös vagyon
megosztásával kapcsolatos teendőkről gondoskodjon.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: dr. Árpásy Tamás jegyző
3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. október 30.
3./ pont esetében: 2012. december 31.
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16./ A szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése, karbantartása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Ottó Péter polgármester a tájékoztatót kiegészíti azzal, hogy a képviselő-testület előző ülésén
szintén napirenden szerepelt egy hasonló tartalmú tájékoztató anyag. Azokra a dolgokra,
melyek nem változtak, felhívják mind a szolgáltató, mind a társulás figyelmét, hogy a
szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos tájékoztatót tudomásul
veszi.

17./ Tájékoztató Zirc város területén található járdák állapotáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc város
területén található járdák állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

18./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

19./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.

20./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
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 7 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

21./ Szakmai beszámoló a Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2012. május 1. utáni
működéséről
Előadó: Dr. Tótth Árpád főigazgató
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc
Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2012. május 1. utáni működéséről szóló szakmai
beszámolót tudomásul veszi.
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Ottó Péter polgármester az ülést 18 óra 35 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

