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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. december 17-én 17,10 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 (6 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Lingl Zoltán képviselő,

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

- meghívottak:

Sümegi Attila aljegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Várszegi Bernadett osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Findeisz János díszpolgár,
Illés Ferenc díszpolgár,
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés” Kft. ügyvezetője,
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. képviseletében,
Földesi Zoltán Bakony Volán Zrt. képviseletében,

- a sajtó képviseletében: Varga Domokos Péter (NAPLÓ).
Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
9 tagja közül jelen van 6 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy az alábbi napirendi pontokat „Egyéb ügyek” keretében tárgyalják meg:
- Képviselői tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés
- Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány kérelme
- Eplény község hivatali feladatainak ellátásáról szóló megállapodás megkötése
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- A Reguly Antal Általános Iskola és Szakiskolánál foglalkoztatott technikai személyzet
önkormányzathoz való áthelyezésével, valamint a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetése személyi
feltételeinek biztosításával, továbbá a Gyvt. 151. § (2) bekezdésében meghatározott
étkeztetési feladatellátással kapcsolatos döntés meghozatala
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a 15./ napirendi pont mellett szintén zárt ülés
keretében vitassák meg az 5./ napirendi pontot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy az 5./ – „Zirc város közigazgatási területén menetrend szerinti autóbuszjárattal végzett
helyi személyszállítási feladatok ellátása” tárgyban beérkezett ajánlatok elbírálása – napirendi
pontot zárt ülés keretében tárgyalják meg.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
271/2012.(XII.17.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló
39/2001.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása (2013. évi díjak)
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ A nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló
4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
3./ Zirc város környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
4./ A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
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8./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói
álláspályázatának kiírása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
9./ Együttműködési megállapodás megkötése a Veszprém Megyei Jogú Várossal
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 26. számú módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
11./ A Zirc-Akliban található egyes önkormányzati ingatlanokra kötött bérmunkaszerződés
meghosszabbítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
12./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény kapcsán meghozandó
döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Bankszámla-hitelkeret szerződés megújításához szükséges döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Egyéb ügyek
a/ Képviselői tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási
döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
c/ Eplény község hivatali feladatainak ellátásáról szóló megállapodás megkötése
Előadó: Ottó Péter polgármester
d/ A Reguly Antal Általános Iskola és Szakiskolánál foglalkoztatott technikai
személyzet önkormányzathoz való áthelyezésével, valamint a III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetése
személyi feltételeinek biztosításával, továbbá a Gyvt. 151. § (2) bekezdésében
meghatározott étkeztetési feladatellátással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
17./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
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19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök
Zárt ülés keretében:
5./ „Zirc város közigazgatási területén menetrend szerinti autóbuszjárattal végzett helyi
személyszállítási feladatok ellátása” tárgyban beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Zirc, Köztársaság u. 5/A I/4 szám alatti lakás bérlőkijelölése
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester javasolja, miszerint elsőként a két zárt ülési napirendi pontot vitassák
meg tekintettel arra, hogy az autóbuszjárattal végzett személyszállítási feladatok ellátására
vonatkozó pályázat elbírálása közvetlen hatással lehet az önkormányzati rendelet
módosítására.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.
1./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló
39/2001.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása (2013. évi díjak)
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester ismerteti a zárt ülésen meghozott döntést, mely szerint a képviselőtestület a Bakony Volán Zrt. pályázatát támogatta, felhatalmazta a polgármestert a
közszolgáltatási szerződés megkötésére.
A rendelet-módosítással kapcsolatos észrevétele, hogy a tervezet szerint a rendelet 2013.
január 1. napján lépne hatályba, e helyett február 1. lenne a hatályba lépés időpontja, ugyanis
a díjemelést legalább 30 nappal korábban közzé kell tenni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
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31/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet
a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló
39/2001.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2./ A nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló
4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Lingl Zoltán igazgató
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy képviselőtársai kézhez kaptak egy módosított rendelettervezetet, amely tartalmazza a kollégiumi térítési díjakat, mivel 2013. január 1-jétől
jogszabályváltozás következtében a települési önkormányzat feladata nemcsak az általános
iskolások, óvodások étkeztetésének megoldása, hanem a középiskolásoké is.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
32/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet
a nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló
4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
275/2012.(XII.17.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az általa működtetett főzőkonyha által
előállított felnőtt déli meleg főétkeztetés tekintetében egyetért az előterjesztésben
megfogalmazott árképzéssel.
Felelős: a főzőkonyha üzemeltetéséért felelős vezető
Határidő: 2013. január 1.
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3./ Zirc város környezetvédelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila aljegyző
Sümegi Attila aljegyző röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő utal arra, hogy a rendelet-tervezetben többször is szerepel a
komposztálás, ezért kérdezi, van-e valami hír a komposztáló keretekről, ugyanis december
vége a határideje?
Ottó Péter polgármester valószínűnek tartja, ha a társulás részéről december végéig
teljesíthető lenne, akkor már tudnának róla.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő úgy véli – miután itt a tél -, a környezetvédelemhez az is
hozzátartozik, hogy mindenki rendbe teszi a saját járdaszakaszát az állampolgárok
biztonságos közlekedése érdekében. A lakosoktól elvárják, hogy takarítsák le,
sikosságmentesítsék a járdaszakaszukat, ugyanakkor a közületeknél ez nem tapasztalható.
Kéri, hogy e tekintetben hasson oda az önkormányzat.
Ottó Péter polgármester elmondja, elmúlt héten felhívta a hivatal illetékes munkatársainak a
figyelmét erre a problémára miután több észrevétel is érkezett.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet
a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról

4./ A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság kérésének
megfelelően a rendelet-tervezet módosítása megtörtént.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
34/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet
a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről

6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
276/2012.(XII.17.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkatervéről
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. I. félévi munkatervét az előterjesztés
mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

7./ A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
277/2012.(XII.17.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyásáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát 2013. január 1-jei hatálybalépéssel az előterjesztés
mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja, azzal, hogy felhatalmazza a polgármestert a
jelenleg nem ismert - Szervezeti és Működési Szabályzatát 1.6, 1.13. és 1.14 pontok adatok pótlására.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltak
teljesülése után a Szervezeti és Működési Szabályzatot a költségvetési szerv részére adja
ki.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzatot hozza nyilvánosságra.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal, illetve 2012. december 31.
2./ pont esetében: 2012. december 31.
3./ pont esetében: 2012. december 31.

8./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói
álláspályázatának kiírása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság az előterjesztés vonatkozásában nem foglalt állást.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő elmondja, hogy a pénzügyi bizottság azért nem foglalt állást az
előterjesztéssel kapcsolatban, mert olyan javaslat született részéről, amit a bizottság egy része
támogatott, a másik viszont nem.
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Utal arra, miszerint ezt a pályázatot egyszer már kiírták és pályázat nem érkezett, ezért
megítélése szerint a pályázati kiírás leszűkíti a pályázók körét könyvtári, illetve népművelői
képzettségekre. Ugyanakkor számos olyan képzés van már, ami lehetővé teszi, hogy annak
elvégzését követően valaki egy ilyen intézmény vezetője legyen. Adott esetben egy kulturális
menedzser is lehet, mivel rendelkezik megfelelő képesítéssel. Ezt azért is tartja fontosnak,
mert az önkormányzat a kulturális koncepciónak megfelelően szervezte az intézményeit.
Gyakorlatilag három szegmensre lehet lebontani a mostani tevékenységet: egyik a könyvtár, a
másik a művelődés, melyen belül van egy ifjúsági vonal, a harmadik a stúdió, mint
médiaszolgáltató. Úgy véli, a vezetőnek e funkciók között kell megfelelő szakmai és humán
koordinációt végigvinnie, s ebből számára az következik, hogy miután minden területnek
megvan a szakmai felelőse, ezért érdemes az önkormányzatnak azon elgondolkodni, hogy
tágabban értelmezze a vezetői pályázatot. Ez azt jelentené, hogy a feltételrendszerben ki
kellene nyitni a pályázatot azok számára, akik megfelelő felsőfokú szakirányú képzettséggel
rendelkeznek. A bizottsági elnök a pénzügyi bizottság ülésén tett egy javaslatot, mely szerint
ragaszkodna a gyakorlati időhöz, illetve megfelelő vezetői tapasztalatokhoz, amivel egyetért.
Tehát, van egyfajta elvárás, aminek meg kell felelni, de szakirányú képzettség tekintetében az
volt a javaslata lényege, hogy szélesítsék ki, amennyire csak lehet, s majd a válogatásnál
eldöntik, ki lesz az alkalmas személy, akit az intézmény vezetésével megbíznak. Azzal, hogy
kiszélesítik a feltételrendszert, nagyobb lesz a merítési lehetőség, mivel egyébként is egy
szakmai bizottság véleményét várják a jelöltek kiválasztását megelőzően.
Továbbra is fenntartja javaslatát, s kéri, hogy a képviselő-testület ezt támogassa.
Ottó Péter polgármester aljegyzőt kérdezi, hogy képviselőtársa javaslata mennyire
támogatható a jogszabályi környezetet figyelembe véve?
Sümegi Attila aljegyző válasza, hogy jegyző úr nézett utána a jogszabályi háttérnek. Ő ezt a
módosító javaslatot nem tudta befogadni a jogszabályi háttérre hivatkozva.
Horváth László képviselő véleménye szerint jegyző úr korlátozott volt e tekintetben, mivel
nincs ismeretében annak, hogy kifejezetten ilyen célra már képeznek Magyarországon
kulturális menedzsereket is. Ebből következően kétségbe vonja, hogy adott esetben egy
jogszabályi környezet tiltaná, ha csak a kulturális menedzserre terjesztenék ki ezt a
lehetőséget. Meggyőződése, hogy jegyző úr ennek nem nézett alaposan utána.
Horváth Ivett képviselő kérdezi, a kulturális menedzser felsőfokú végzettséghez kötött?
Horváth László képviselő válasza szerint a kulturális menedzser másod diplomás képzés, s
nyilván valamire épülhet. Miután kulturális menedzser, ezért épülhet könyvtárosi, népművelői
vagy más egyéb végzettségre. Hozzáteszi, azt javasolta, hogy ami belefér, arra tágítsák ki a
pályázatot.
Kasper Ágota képviselő példaként említi a Szépművészeti Múzeum igazgatóját, akinek neve
hallatán mindenki elismeri, hogy emelkedett az intézmény színvonala. Tudomása szerint ő
közgazdász végzettséggel rendelkezik, akinek nyilván megfelelő vonzódása van a témához, s
valószínűnek tartja, odafigyeltek arra, hogy kinevezésekor betartsák az előírásokat.
Úgy véli, meg kell próbálni, éppen azért, mert nem volt egy jelentkező sem, ami számára
meglehetősen érthetetlen, mivel korábban többen is szerették volna elvállalni egy ilyen jellegű
feladat ellátását.
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A jelen álláslehetőségek tekintetében végképp nem érti, hogy nem akadt jelentkező, de
mindenesetre ezzel lehetne bővíteni azok számát. Az természetes, hogy az illetőnek felsőfokú
végzettsége legyen, mert azt előírja a pályázati kiírásban hivatkozott kormányrendelet.
Véleménye szerint akár média szakember is betölthetné az intézményvezetői tisztséget,
ugyanis az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát tekintve elég erőteljes hangsúlyt
kap a média, függetlenül attól, hogy szolgáltatás.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, célszerű bővíteni a pályázók körét, s korlátként azt
tekinteni, ami a jogszabály tekintetében ugyancsak korlátként szerepel. Ennek következtében
– az elhangzott véleményeket is figyelembe véve – olyan határozati javaslatot tenne fel
szavazásra, amely gyakorlatilag az előterjesztés részét képező pályázati kiírást alapként
tekinti, és úgy módosulna, hogy a pályázók körében csak a jogszabályi kötelezettségek
jelentsenek korlátot, s amikor beérkeznek a pályázatok, akkor a végzettség, a szakmai
gyakorlat és egyéb alapján a képviselő-testület kellő bölcsességgel el tudja dönteni, ki a
legalkalmasabb a feladat ellátására.
Megfogalmazza a határozati javaslat 2./ pontját, miszerint a képviselő-testület a Békefi Antal
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói – magasabb vezetői – feladatainak
ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tervezet olyan irányú
módosításával, amely szakmai végzettségek szempontjából a jogszabályban meghatározott
korlátok figyelembevételével kibővíti a pályázók lehetséges körét.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
278/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói – magasabb vezetői – feladatainak ellátására kiírt
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatói – magasabb vezetői – feladatainak ellátására
pályázatot ír ki az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tervezet olyan irányú
módosításával, amely szakmai végzettségek szempontjából a jogszabályban
meghatározott korlátok figyelembevételével kibővíti a pályázók lehetséges körét.
3./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati eljárással kapcsolatos feladatok
elvégzésére.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: folyamatos
9./ Együttműködési megállapodás megkötése a Veszprém Megyei Jogú Várossal
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
279/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Jogú Város által
beadandó, TIOP-1.2.1/a-12/1 kódszámú, „Agóra - multifunkcionális közösségi központok
és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása”
című, „Multifunkcionális Közösségi Központ létrehozása Veszprémben” célkitűzésű
pályázathoz kapcsolódó, a jelen előterjesztés 1. számú
mellékletét képező
együttműködési megállapodást jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt megállapodás megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. december 19.

10./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 26. számú módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági 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
280/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása 26. számú, a közösségi pszichiátriai ellátás szakfeladatnak a
Dudar Községi Önkormányzat részére történő ellátását tartalmazó, a Társulási
Megállapodás 4. mellékletét érintő módosítását a jelen előterjesztés mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
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2./ A Képviselő-testület a módosított Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. december 31.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
281/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása 26. számú, a nappali ellátás (fogyatékosok nappali
intézménye) és nappali ellátás (pszichiátriai betegek nappali intézménye)
szakfeladatoknak a Borzavár Községi Önkormányzat részére történő ellátását
tartalmazó, a Társulási Megállapodás 4. mellékletét érintő módosítását a jelen
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület a módosított Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. december 31.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
282/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása 26. számú, az Eplény Községi Önkormányzat adatainak (pl.:
székhelye, képviselőjének neve, lélekszáma) mind a Megállapodás törzsszövegből, mind
mellékleteiből történő kivezetését tartalmazó, a Társulási Megállapodás I. és XV.
fejezeteit, valamint 1.,4., 5., 6., 7., 8. és 9. mellékleteit érintő módosítását jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület a módosított Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. december 31.

11./ A Zirc-Akliban található egyes önkormányzati ingatlanokra kötött bérmunkaszerződés
meghosszabbítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
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Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
283/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci 0111/3, 0111/4, 0111/5, 0111/6,
0111/7, 0109/1 hrsz-ú gyep-legelő művelési ágú, illetőleg 079/2 hrsz-ú szántó művelési
ágú ingatlanok vonatkozásában a „Bakony” HO-LI Kft-vel, valamint a BAKONY-AGRO
Kft-vel 2007. június 1-jén kötött bérmunka-szerződés határidejének 2012. december 31-ről
2013. december 31-re történő módosítására a nevezett cégek által tett, jelen előterjesztés 1.
számú mellékletét képező ajánlatát elfogadja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás jelen előterjesztés 2. számú
mellékletében leírtak szerinti megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. december 31.

12./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény kapcsán meghozandó
döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását az
alábbi módosítással:
A 3. mellékletben található Zirc szennyvízelvezető és -tisztító vízi-közmű rendszerre vonatkozó
Egyetértési Nyilatkozat szövegébe IV. pontként kerüljön beszúrásra – a többi Egyetértési
Nyilatkozat szövegéhez hasonlóan – az ellátásért felelősök közötti megállapodás az
egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek fejlesztési kérdéseiről szóló rész.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a bizottsági javaslatot illetően a Bakonykarszt Zrt-vel
egyeztettek, s igazából nem véletlenül maradt ki a IV. pont a megállapodásból, mivel a
szennyvíztisztító telepnél nincs egymáshoz kapcsolódó közműrendszer, mint ahogy az
ivóvízellátásnál.
Ugyanakkor a mellékletben szerepel az a megállapodás, amely értelemszerűen a
szennyvíztisztító-telep
iszapkezeléssel
kapcsolatos
egyes
technológiáinak
más
önkormányzatok részéről történő használatból adódó, később esetleg költségként megjelenő
kiadások rendezését jelenti. Tehát, úgy jó a megállapodás, ahogy az előterjesztésben
megfogalmazásra került.
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Azonban bizottsági ülésen elhangzott, hogy lenne egy módosítás, ami a Veszprém és térsége
szennyvízelvezetési és –kezelési társulás tulajdonából a társulást alkotó önkormányzatokra
átháramló vagyon esetében a veszprémi csapadékvíz-elvezető rendszer kérdése, de mivel nem
vízi-közmű vagyonnak minősül, ezért nem szükséges átháramoltatni. Ezért ez a 2. számú
mellékletből kikerült, ami az előterjesztés részét is képezi.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
284/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 1. mellékletében
található Zirc Aklipuszta víziközmű-rendszerre vonatkozó Egyetértési Nyilatkozatot
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Egyetértési Nyilatkozat aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. december 31.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
285/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 2. mellékletében
található Zirc ivóvíz ellátó víziközmű-rendszerre vonatkozó Egyetértési Nyilatkozatot
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Egyetértési Nyilatkozat aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. december 31.
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
286/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 3. mellékletében
található Zirc szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó Egyetértési
Nyilatkozatot elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Egyetértési Nyilatkozat aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. december 31.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
287/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 4. mellékletében
található a Kohéziós Alap által támogatott és Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és
–kezelési projekt, 2004/HU/16/C/PE/003 projektszámon nyilvántartott beruházásban
megvalósult víziközmű-rendszerekre (Veszprémi víziközmű-rendszer, Zirci víziközműrendszer, Hegyesdi víziközmű-rendszer) vonatkozó Egyetértési Nyilatkozatot elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Egyetértési Nyilatkozat aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. december 31.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
288/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 5. mellékletében
található Üzemeltetési Szerződés Kiegészítést elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Üzemeltetési Szerződés Kiegészítés
aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. december 31.
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
289/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 6. mellékletében
található Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati
Társulással összefüggésben fennálló Üzemeltetési Szerződés Módosítást elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Üzemeltetési Szerződés Módosítás
aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. december 31.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
290/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 7. mellékletében
található, az összekapcsolt vízellátó rendszerhez tartozó vízbázisok használatát szabályozó
Megállapodást elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. december 31.

13./ Bankszámla-hitelkeret szerződés megújításához szükséges döntések meghozatala
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:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
291/2012.(XII.17.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 218/2012.(X.29.) határozatát az alábbi 4./
ponttal egészíti ki:
„4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a bankszámla-hitelkeret
szerződés aláírására.”
Felelős: Ottó Péter polgármester
dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 2012. december 31.

14./ Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását az
adatlap alábbiakkal történő kiegészítésével:
„- Alulírott …………….., mint a jelen pályamű szerzői jogának tulajdonosa pályázatom
beadásával ezen jogom teljes körű felhasználásának jogát ingyenesen átengedem a
pályázat kiírója részére.
- Alulírott ……………… pályázatom beadásával a pályaműben szereplő személyes
adatoknak a pályázat kiírója általi kezeléséhez hozzájárulok.
- pályázó aláírása.”
Emberi Erőforrás Bizottság nem javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő véleménye szerint az a baj, hogy nincs feldolgozva a város.
Tudomása szerint több anyag is van, amit valakinek össze kellene rakni. Az ötlettel a
legmesszebbmenőkig egyetért, azonban szeretné – ahogy a környező falvak rendelkeznek
falutörténeti kiadvánnyal –, ha a város egy történeti kiadvány elkészítését célozná meg. Az
ötlet jó, azonban szűknek érzi, mert ha már egyszer erre szánnak pénzt, akkor hirdessenek egy
olyan pályázatot, ami a hiányzó időszakot Zirc történelmével feldolgozza. Elismeri, nem kis
munka, s még arra is merne javaslatot tenni, hogy a pályázati díj 100.000,- Ft-nál több legyen.
Úgy gondolja, egy ilyen kiadvány nagyon hiányzik akár turisztikai kiállításokról, akár
helytörténeti kérdésekhez, akár kulturális vonzerő feltárásához. Feltételezi, hogy a
háttéranyagok egy jelentős része a műemlékkönyvtárban, másik része magángyűjteményben
rendelkezésre áll.
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Kasper Ágota képviselő szerint valami hasonló vezérelte az Emberi Erőforrás Bizottság
tagjait is, amikor elvetésre javasolták ezt a kezdeményezést, mert érdemesnek tartották egy
komolyabb mű összeállítását. Az anyagok rendelkezésre állnak, s valóban úgy van, hogy a
környéken számos település jelentetett meg ilyet. A bizottsági ülésen említette, miszerint pár
évvel ezelőtt a megyei levéltár egyik munkatársának szerkesztésében a Balaton-parti
települések elkezdtek egy sorozatot a saját múltjuk bemutatásával, s ráadásul úgy tették meg,
hogy nemcsak a társadalomtudományt, hanem a természettudományt is megcélozták.
Hangsúlyozza, ezt Zircen szintén meg lehetne tenni, de jóval több munkát és összeget
igényelne. Megítélése szerint ehhez szükség lenne egy szerkesztő-bizottságra, mert a sokféle
anyagot egységesíteni kellene. Úgy véli, a pályázati kiírás egyfajta adomázó jellegű dologra
irányul, ami teljesen más fajsúlyú. Viszont – ahogy képviselőtársa említette – a település
valóban megérdemelne egy ilyen kiadványt, s elképzelhető, hogy ehhez még pályázati pénzt
is lehetne szerezni.
Támogatta a bizottsági ülésen, hogy a képviselő-testület ezt most vegye le a napirendről, s
inkább gondolkozzon egy szélesebb és jóval nagyobb területet felölelő, komolyabb dolog
kialakításában.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, nagyon fontos volt, ami elhangzott képviselőtársai
részéről, de ez az előterjesztés nem erről szól, nem ez a célja. Nagyon jó, hogy ezek a
gondolatok a bizottsági ülésen és itt is elhangzottak, mert valóban egy olyan hiányosságról
van szó, amit jó lenne minél előbb pótolni és egy szakavatott, irodalomhoz szintén értő, jó
stílussal rendelkező embert találni, aki megírná Zirc történetét. Véleménye szerint nehéz
feladatot vállal az, aki abszolút hiteles Zirc történeti könyvet szeretne megírni, de bíznak
benne, hogy lesz ilyen. A mostani pályázatnak nem ez a célja, s azért is szerepel az
előterjesztésben, hogy nem feltétlen helytörténeti pontosságú művekről lenne szó. Nagyon
sok minden van, ami egyébként ott marad az emberek fejében, megélt élményekben,
gondolatokban, amelyekből szintén sokat lehetne tanulni. Ennek a pályázatnak elsősorban az
lenne a célja, hogy olyan életképeket villantson fel, ami valamiért megmaradt egy-egy ember
emlékezetében. A pályázatban szerepel, hogy ne csak az idős embereket késztessék arra, hogy
tollat ragadjanak és írjanak, mert lehet, hogy fizikailag erre már nincs affinitásuk, ezért vonják
be a gyermekeiket, családtagjaikat. Elsősorban nem helytörténeti jellege lenne a pályázatnak,
hanem egy-egy életkép felvillantása azon korosztály szemüvegén keresztül, akik megélték a
60 évvel ezelőtti időszakot, s megvannak az emlékeik, amit jó lenne megőrizni az utókor
számára. Idős emberekkel beszélgetett, akiknek tetszett az ötlet, de azt nem tudja, mennyire
vennének részt a pályázatban. Azt tudja, hogy az elmúlt évben valamelyik minisztérium
részéről volt egy hasonló pályázati kiírás, amelyen zirci pályázó szintén részt vett. El tudja
képzelni, hogy ezzel is meg lehet mozgatni az embereket.
Horváth László képviselő nem érti, mert ha ez pályázat és volt zirci pályázó, akkor ki, mit írt
meg. Tehát, összegyűjt egy „népdal-csokrot”.
Ottó Péter polgármester szerint kisarkítva a dolgot, valóban „népdal-csokrot” kell
összegyűjteni. Ugyanakkor olyan történetekről van szó, amire képviselőtársa is emlékszik
gyermekkorából, például, hogy milyen volt akkor a város és milyen változáson ment
keresztül, amit a mai gyerekek el sem tudnak képzelni, s amikor a barátokkal leülnek és
beszélgetnek, akkor előjönnek ezek a régi emlékek, amit nemcsak azok, akik ezt az időszakot
megélték, hallgatják kíváncsian, hanem azok is, akik esetleg akkor még nem éltek. Tehát,
rengeteg olyan élmény van az emberekben, ami valahol még fényképeken is létezik, de
valószínűnek tartja, hogy elég kevés írásos emlék van belőle.
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Ez a pályázat inkább irodalmi pályázatnak fogható fel, amelynek témája: „A hely, ahol élünk
– legalább 50 évvel ezelőtt”. Azért 50 évvel ezelőtt, mert az olyan időtávlat, amelyben
megtalálhatók olyan események, amire tényleg csak a legidősebbek emlékeznek, vagy a
gyermekeik, akiknek azt elmesélték.
Horváth László képviselő azt gondolta, ez egy konkrétabb dolog. Úgy érzi, ez ebben a
formában egysíkú lehet. A település sokkal sokszínűbb annál, mint hogy egy ilyen típusú
dologgal meg lehetne érinteni, és nagyon sok olyan dolog maradna ki ebből, ami nem egyfajta
pozitív kicsengést eredményez, hanem inkább sértődést. Azok, akik csak annyira ismerik Zirc
történetét, mint saját maga, legalább négykötetnyi emléket őriznek, amit papírra lehetne vetni.
Egyetért az Emberi Erőforrás Bizottság álláspontjával, mert ebben a formában nem támogatná
a pályázati felhívást. Számos olyan dolog van, ami valakinek pozitív, másnak negatív élmény.
Ismétli, ezt ebben a formában nem támogatná. Úgy gondolja, nincs normálisan összefoglalva.
Az rendben van, hogy ötletelnek, s jó lenne leírni, de tulajdonképpen mit?
Ottó Péter polgármester szerint azzal követnének el hibát, ha meghatároznák, mi legyen a
téma, ugyanis a merítés lehetőségét annyira leszűkítenék, hogy olyan témák maradnának ki,
ami valakiknek fontos, csak eddig nem jutott eszükbe. Ez a pályázat ilyen szempontból
inkább lehetőség, mint korlát.
Horváth László képviselő kérdezi, mit várnak?
Ottó Péter polgármester azt várja, hogy azok a beszélgetések, amelyek időnként egy-egy
rendezvény alkalmával családi körben elhangzanak, amikor az idős embereket a fiatalok
körbe ülik és hallgatják ezeket a történeteket, megmaradjanak. Olyan történetek maradnak
fenn az utókor számára, melyek nemcsak egy adott család, hanem egy közösség számára
szintén fontosak. A helytörténeti kutatók munkásságát illetően úgy gondolja, olyan
aprólékossággal dolgoztak fel dolgokat, amely valóban a tényszerűségre törekszik, s nem
maradnak meg az emberi történetek.
Horváth László képviselő szerint, ha az a cél, hogy legyen egy anekdota gyűjtemény, ami
több oldal és valaki írogatja, akkor tegye. Az ötlet jó, de leszűkül arra, hogy pályázatot írnak
ki és beérkezik „x” számú pályázat, mert mindenki anekdotázni akar, mivel rengeteg olyan
dolog van a fejében, amit szeretne papírra írni. Úgy véli, ezt bárki, bármikor megteheti.
Ottó Péter polgármester kérdezi, ez miért probléma? Ha beérkeznek élvezettel olvasható
történetek, akkor azzal mindenki csak nyer.
Horváth László képviselő kérdezi, ki bírálja el a beérkező pályázatokat?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság jelöli ki az elbíráló
bizottság tagjait. Úgy gondolja, Zircen van jó néhány ember, aki rendelkezik olyan irodalmi
affinitással, hogy meg tudja különböztetni a stílusos szép írásokat attól, ami kevésbé tartozik
ebbe a kategóriába. Lehet, hogy nem lesz eredményes az a próbálkozás, amit ez az
előterjesztés céloz. Kérdezi, mit veszítenek vele?
Horváth László képviselő szerint eredményes próbálkozás lesz, csak értelmetlen.
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Ottó Péter polgármester úgy véli, a képviselőtársai által felvetett szempontból sem lesz
értelmetlen, mert elképzelhető, hogy olyan, számukra ismeretlen alkotók kerülnek így
napvilágra, akiket a helytörténeti részek feldolgozásába is be lehet vonni, mert rendelkeznek
olyan adatokkal, információkkal, amelyekre lehet építeni.
Horváth László képviselő felveti, ha alkotók, akkor nem egy ember írja, többen pályáznak?
Ottó Péter polgármester válasza, ha valaki egy helytörténeti munkát szeretne megírni, biztos
nem úgy született, hogy a fejében volt Zirc története. Ez hosszas adatgyűjtéssel, nagyon sok
forrásmunka feldolgozásával jár együtt.
Horváth László képviselő kérdezi, több alkotó van, vagy csak egy, esetleg egy valaki készít
interjúkat?
Ottó Péter polgármester válasza szerint a pályázat arról szól, hogy mindenki megírja azt, amit
szeretne, benyújtja, s majd meglátják, mi érkezik be. Lehet, hogy előkerülnek olyan emberek
a pályázatok kapcsán, akik a jelenleg ismert embereken kívül szintén foglalkoznak a
helytörténet feldolgozásával, érdekli őket ez a téma, s elképzelhető, hogy forrásmunkáik is
vannak egy komolyabb lélegzetvételű mű megalkotásához.
Horváth László képviselő értelmezése szerint arról szól az előterjesztés, hogy kiírnak egy
pályázatot, miszerint aki kedvet érez, írjon jópofa régi történeteket, amit begyűjtenek, és a
bizottság eldönti, melyek lesznek a díjazottak?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy igen. Ugyan képviselőtársa úgy fogalmazott, miszerint
„jópofa történet”, viszont nem biztos, hogy minden történet jópofa, de attól még lehet
tartalmas és értékelhető. Személy szerint a gondolatok értékességére helyezné a hangsúlyt.
Horváth László képviselő ezt érti, s ebből, mint egy irodalmi pályázatból kiválasztják a
díjazottakat és megjutalmazzák őket, mert jó dolgot írtak.
Ottó Péter polgármester szerint így van, s amennyiben olyan pályamunkák érkeznek, akkor el
lehet gondolkodni, érdemes-e megjelentetni tekintettel arra, hogy Zirc lakosságának nagy
része lokálpatrióta, és foglalkozik a helytörténeti dolgokkal akkor is, ha nem kronológiai
sorrendben tüntetnek fel valamit, hanem egy adott téma érdekli: akár egy család története egy
könnyebb vagy nehezebb időszak túléléséről, egy helyi összefogás eredményeként
megvalósított rendezvény vagy köztéri alkotás. Erre gondol, ugyanis az embereket érdekli,
mert ha nem érdekelné, akkor nem lenne létjogosultsága már több éve, például a „Zirc
anno…” című naptárnak, amely érdekli az embereket, megvan a piaca, megvásárolják, mivel
ott vannak a régi zirci képek, és kötődnek ahhoz, ami a falon lóg egy éven keresztül.
Megítélése szerint a pályázat lényege, hogy ilyen alkotásokkal tudjanak találkozni.
Hangsúlyozza, olyan életképek kerüljenek papírra, amelyeket valamikor valakik közösen
megéltek, s azért fontos, mert Zirchez kötődik.
Kasper Ágota képviselő utal arra, miszerint bizottsági ülésen többek között az
intézményvezetők nem támogatták, hogy jelen helyzetben akár csak 100.000,- Ft is ilyen célra
felajánlásra kerüljön. Úgy véli, ezt a dolgot még egyszer végig kellene gondolni, egy kicsit
formálni, és megfoghatóbbá tenni.

22
Említi, rádióban hallotta, hogy meseíró pályázatot hirdettek a gyerekek részére, amire sok
pályázat érkezett, s nem volt egyszerű az eredményhirdetés. Akár „Zirci mese” címmel is meg
lehet hirdetni a pályázatot, de legyen jobban megfogható, mert ez így számára nagyon
szétszórt.
Ottó Péter polgármester szintén úgy gondolja, amikor nincs pénzük, akkor 100.000,- Ft is
nagyon sok, ugyanakkor egy pályázatot nemcsak eredményesnek, hanem eredménytelennek is
lehet nyilvánítani. Továbbra is azt kérdezi, mit veszítenek azzal, ha kiírják a pályázatot?
Horváth László képviselő szerint a tisztességüket azzal, hogy kiírnak egy pályázatot és úgy
állnak hozzá, hogy eredménytelen is lehet.
Ottó Péter polgármester nem így áll hozzá és képviselőtársa félremagyarázza a dolgot.
Reméli, olyan pályázatok érkeznek be, hogy nem lesz kérdés, érdemes-e eredményt hirdetni
és senki nem sajnálja – még az intézményvezetők sem – a 100.000,- Ft-ot. Amennyiben nincs
igaza, akkor eredménytelennek lehet nyilvánítani a pályázatot, hogy ne sajnálják az
intézményvezetők az összeget.
Horváth László képviselő felveti, csak pénzzel tudják elérni az ilyen történetek megírását?
Zircen igazából nincs erre egyfajta civil kurázsi, ha ezeket összegyűjtik, adott esetben
könyvbe rendezik? Ezt még tudná is támogatni, mert ha beérkeznek ilyen művek, akkor azok
szerkesztését, stilisztikai összerendezését vállalják. Azonban azt nem tudja támogatni,
miszerint most arra írjanak ki pénzdíjas pályázatot, hogy valaki leírja azt, ami neki fontos
élmény volt. Írja le akkor, ha megígérik azt, hogy valamilyen formában összerendezik. Ez
nem zárja ki azt, hogy nem lehet megtenni, ha nincs rá pénz. Számára elszomorító, hogy csak
akkor lehet megtenni, ha pénz van mögötte?
Ottó Péter polgármester megjegyzi, senki nem mondta, hogy csak akkor lehet megtenni, ha
pénz van mögötte. A pályázatoknak általában van célja, elismerése, rangsora és díjazása.
Egyébként közzé tesznek egy felhívást, s mindenki azt küld be, amit szeretne.
Horváth László képviselő szerint képviselőtársának abban igaza van, hogy ezt valahogy
normális formába kellene önteni. Azért vitatkoznak róla, mert ez az egész szétfolyik még
számára is. Nem világos, hogy mit akarnak, milyen pályázatról van szó. Egyedül az világos,
hogy döntsenek arról, miszerint a történetírói pályázatra 100.000,- Ft-ot az önkormányzat
2013. évi költségvetéséből leválasztanak, s erre a célra kívánják fordítani. Számára az a fajta
ötlet elfogadható, hogy végre megfogalmazódik, miszerint Zircről valamilyen összefoglaló
mű szülessen. Nem erre gondolt, azt hitte, ennél komolyabb dologról beszélnek. Azt el tudná
képzelni, hogy meghirdetik ezt a fajta dolgot azzal, ha értékelhető írások érkeznek be, akkor a
város azokról gondoskodik, és egy kiadvány formájában megjelenteti, ami véleménye szerint
a 100.000,- Ft-ból megvan. Azok, akikben ezek az élmények megvannak, akkor is hálásak
lesznek, ha az irományuk – ráadásul szerkesztett formában – megjelenik a város által
szponzorált kiadványban.
Egyszerűen nem tudja felfogni, hogy milyen szempontok alapján történik a bírálat.
Véleménye szerint vegyék le a napirendről, s amikor normálisan megfogalmazódott az
előterjesztés, beszéljék át ismét.
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Ottó Péter polgármester javasolja, zárják le a vitát, mert nem tudják meggyőzni egymást. A
képviselő-testület, ha úgy gondolja, az előterjesztés nem alkalmas arra, hogy a pályázat
kiírásra kerüljön, akkor nem fogja támogatni.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
292/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „Elmesélem Neked!” címmel történetírói
pályázatot ír ki jelen előterjesztés melléklete szerinti Pályázati Felhívás alapján.
2./ A Képviselő-testület felkéri az Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy 2013. március 31-ig
döntsön a pályázatot elbíráló bizottság tagjainak személyéről, melyről tájékoztassa a
Képviselő-testületet.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat díjazásához szükséges forrás
biztosításáról az önkormányzat 2013. évi költségvetésében gondoskodjon.
Felelős: 1./ és 3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
Határidő: 1./ pont esetében: 2012. december 31.
2./ pont esetében: 2013. március 31.
3./ pont esetében: 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása

16./ Egyéb ügyek
a/ Képviselői tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási
döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
293/2012.(XII.17.) 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 támogatást nyújtja:
Támogatás összege
Támogatott megnevezése
(forintban)
Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
123 057
(Tanuszoda működésének támogatása)
Mindösszesen:

123 057

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 eseménnyel
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. december 20.
3./ pont esetében: 2013. február 28.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
294/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 248/2012.(XI.26.) határozatának 1./ pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„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 támogatást nyújtja:”
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 248/2012.(XI.26.) határozatának 3./ pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel
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: 2013. február 28.
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b/ Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Gazdasági és Ellenőrző Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
295/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Zirc Kultúrájáért Közhasznú
Alapítvány kérelmét, miszerint a 117/2010.(V.31.) Kt. számú határozatában foglalt
„ZIRCI HAGYOMÁNYŐRZŐ NAPOK 2010” rendezvénysorozat megvalósítása
érdekében kölcsön formájában megelőlegezett 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forintból
334.183,Ft,
azaz
Háromszázharmincnégyezer-egyszáznyolcvanhárom
forint
visszafizetésétől az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.)
önkormányzati rendelet 14. melléklet Általános működési tartalékának terhére eltekint.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseménnyel
kapcsolatban a soron következő költségvetési rendelet módosítása alkalmával az
előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
3./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről Zirc Kultúrájáért Közhasznú
Alapítványt értesítse.
Felelős: 1./ és 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. február 28.
3./ pont esetében: 2012. december 21.

c/ Eplény község hivatali feladatainak ellátásáról szóló megállapodás megkötése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Horváth László képviselő kérdezi, ez jogilag hogyan van, ugyanis 2013. január 1-jétől közös
hivatalt hoznak létre a települési önkormányzatok?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy 2013. március 1-jéig kell létrehozni a közös
önkormányzati hivatalokat.
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Sümegi Attila aljegyző hozzáteszi, hogy Veszprém március 1-jével fogja létrehozni a közös
önkormányzati hivatalt, míg Zirc január 1-jével.
Horváth László képviselő szerint ebből következően, miután olyan hivatalról beszélnek, ami
közös, az összes leendő tagönkormányzatnak is döntést kellene hoznia, mivel már nem
vállalhatnak kötelezettséget a többiek kontójára.
Sümegi Attila aljegyző elmondja, hogy a kötelezettséget nem a többiek kontójára vállalják,
ugyanakkor jogszabály írja elő. Gyakorlatilag ez nem egy olyan dolog, amit önként vállal be a
hivatal, hanem be kell vállalnia. Tehát, ha Eplény nem tud január 1-jével csatlakozni egy
közös önkormányzati hivatalhoz, akkor a jogszabály szerinti feladatokat annak a hivatalnak
kell ellátni, ahonnan kivált.
Horváth László képviselő kérdezi, akkor miért készült erről előterjesztés?
Sümegi Attila aljegyző válasza szerint azért készült előterjesztés, mert a jogszabály a
részletkérdéseket nem tisztázza. Az rendben van, hogy a feladatokat ellátják, de az más
kérdés, hogyan és miként látják el, ezért mellékelték a megállapodás-tervezetet.
Horváth László képviselő feltételezi, hogy a korábbi kondícióknak megfelelően.
Sümegi Attila aljegyző megjegyzi, hogy nem teljesen.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
296/2012.(XII.17.) határozata
Megállapodás megkötése Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületével hivatali
feladatok ellátására
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét
képező, hivatali feladatok ellátásáról szóló Megállapodást, amely alapján Eplény község
részére 2013. január és február hónapokban a hivatali feladatokat a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal fogja ellátni.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. december 31.
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d/ A Reguly Antal Általános Iskola és Szakiskolánál foglalkoztatott technikai
személyzet önkormányzathoz való áthelyezésével, valamint a III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetése
személyi feltételeinek biztosításával, továbbá a Gyvt. 151. § (2) bekezdésében
meghatározott étkeztetési feladatellátással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztés lényegét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
297/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy amennyiben a
köznevelési intézmény feladatait szolgáló ingatlan működtetési kötelezettsége alóli
mentesülésre irányuló kérelmével kapcsolatos döntés felülvizsgálati igénye elutasításra
kerül, vagy arra érdemi válasz 2012. december 27-ig nem érkezik, a Reguly Antal
Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolánál foglalkoztatott 10 takarító, 1 karbantartó, 1
portás közalkalmazott 2013. január 1. napjától – áthelyezéssel – Zirc Városi
Önkormányzatnál közalkalmazotti munkaviszonyban kerüljön továbbfoglalkoztatásra.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, valamint a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola igazgatóját, hogy az 1./ pontban részletezett munkáltatói
intézkedések végrehajtásáról gondoskodjanak.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Lingl Zoltán igazgató
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. december 31.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
298/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 151. § (2) bekezdésében
meghatározott étkeztetési feladatellátást 2013. január 1. napjától kizárólag a jelenleg a
Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola üzemeltetésében lévő
konyhájával, az ott jelenleg foglalkoztatásban álló állománnyal oldja meg.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Reguly Antal
Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolánál foglalkoztatott 5 konyhai kisegítő, 1
élelmezésvezető, 3 szakács, 1 ételszállító közalkalmazott 2013. január 1. napjától
– áthelyezéssel – Zirc Városi Önkormányzatnál közalkalmazotti munkaviszonyban
kerüljön továbbfoglalkoztatásra.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, valamint a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola igazgatóját, hogy a 2./ pontban részletezett munkáltatói
intézkedések végrehajtásáról gondoskodjanak.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett
döntésről a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központot, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatóját, a Reguly Antal Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatóját, valamint a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóját
értesítse.
Felelős: 1./ - 2./ és 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
3./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Lingl Zoltán igazgató
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2012. december 31.
4./ pont esetében: 2012. december 18.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
299/2012.(XII.17.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy amennyiben 2013.
január 1-jétől a működtetés kötelezettsége ténylegesen az önkormányzatot terheli, úgy a
III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény működtetésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat, a fenntartásában
lévő intézmények, továbbá az önkormányzat gazdasági társaságának jelenlegi
foglalkoztatotti állományával kívánja megoldani.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett
döntésről a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központot, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatóját, a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját, valamint a Magyar
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóját értesítse.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. december 18.

17./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

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

19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: 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.

Ottó Péter polgármester az ülést 19,00 órakor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
aljegyző

