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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. február 11-én 17,10 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Vörös Kálmán alpolgármester,
Baranyai József, Horváth László, Kasper Ágota, Lingl Zoltán képviselők (6 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Horváth Ivett képviselő,
Dr. Horváth Sándor képviselő,
Mészáros József képviselő,

Sümegi Attila jegyző,
Varga Lajos Reguly Antal Szakképző Iskola igazgatója,
Balázsné Györek Zsuzsanna III. Béla Gimnázium igazgatója,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Valler Imre Reguly Antal Szakképző Iskola kollégiumvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,

valamint megjelentek még a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium pedagógusai és
diákjai.
Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az
ülést.
A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére, majd jelzi, hogy a „Pályázat
benyújtása az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” című, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú kiírásra” című előterjesztés tekintetében a
pályázat költségvetésének összeállítása még jelen pillanatban is folyik, ezért az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat összegekkel történő feltöltésére nincs lehetőség,
így e napirendi pont megtárgyalását ilyen formában nem javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a „Pályázat benyújtása az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” című, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú kiírásra” című napirendi
pont a mai ülésen ne kerüljön tárgyalásra.

3

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013.(II.11.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ A nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló
4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ A Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központtal, a Reguly Antal Szakképző Iskola és
Kollégiummal, valamint a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézménnyel kötendő, Zirc Városi Önkormányzat kötelező étkeztetési
feladatának biztosítási módjáról szóló megállapodás elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Zárt ülés keretében:
3./ "Zirc, A Dubniczay-ház épületegyüttes É-i szárny felújítása" támogatásból megvalósuló
beruházás kivitelezési munkái" tárgyú Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlatainak bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ A nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló
4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Horváth László képviselő utal arra, miszerint két előterjesztést tárgyalnak egymás mellett, az
egyik a térítési díjakról szóló rendelet, ami jelen pillanatban azokra vonatkozik, amiket az
önkormányzat lát el. A következő napirendi pontban viszont megoldják a szakképző iskola
étkeztetését. Ebből következően a kettőnek meg kellene előznie egymást, ugyanakkor a
korábbi képviselő-testületi határozatot vissza kellene vonni, mert annak 1./ pontjában
kizárólagosság szerepel. Véleménye szerint az lenne a logikus sorrend, hogy először
visszavonják a 298/2012.(XII.17.) határozatot, majd átveszik a szakképző iskola konyháját, és
utána döntenek a térítési díjakról.
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Ottó Péter polgármester úgy véli, képviselőtársa ezt a javaslatát elmondhatta volna a napirendi
javaslat ismertetésekor. Azonban egy dolog miatt nem lett volna szerencsés ez a javaslat
akkor sem, mert január 1-jétől a középiskolás diákok étkeztetése is az önkormányzat feladata.
Tehát, ezt az önkormányzati rendeletben szerepeltetni kell, akkor is, ha a 2./ napirendi ponttal
kapcsolatban döntést nem hoznak. Úgy gondolja, a rendelet ilyen irányú módosításával
egyfajta joghézagot igyekeznek kitölteni, mert jelen pillanatban nincs olyan szervezet, amely
meghatározhatta volna jogszerűen az intézményben a gyerekek étkeztetését.
Hozzáteszi, azért nem változnak a díjak az előző évihez képest, hogy ne legyen olyan
változás, ami bárkit is hátrányos helyzetbe hoz.
Horváth László képviselő nem a tartalmi, hanem a logikai részére gondolt.
Sümegi Attila jegyző megjegyzi, hogy a 2./ napirendi ponttól teljesen függetlenül is meg kell
határozni a középiskolákra az intézményi térítési díjat, mivel a jogszabály által az
önkormányzat kötelező feladata.
Kitér arra, hogy az előterjesztés azért nem tartalmaz olyan kapcsolódó határozati javaslatot,
amely visszavonná a 298/2012.(XII.17.) határozatot, mert a négy fél által megkötendő
megállapodás határozott időre, március 31-ig szól. Ezt lehet úgy is tekinteni, mint egy
átmeneti, próbaidőszakot, ugyanis március 31. napját követően már nem a Veszprém Megyei
Intézményfenntartó Központtal, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal újra
egyeztetniük a konyha kérdésében. Amennyiben ez áprilisban megnyugtatóan rendeződik,
akkor végleges döntést kell hozni, hogy ténylegesen az önkormányzat hosszú távon
üzemeltetni fogja ezt a konyhát. Hozzáteszi, jelen pillanatban nem a konyha átvételéről van
szó.
Horváth László képviselő szerint ellátják a feladatot.
Sümegi Attila jegyző hangsúlyozza, a konyhát ugyanúgy a szakképző iskola üzemelteti,
ellátja azt a feladatot, ami egyébként az önkormányzat kötelező feladatellátását jelenti.
Horváth László képviselő javasolja, hogy szavazzanak az 1./ napirendi pont tartalmi részéről,
majd a 2./ napirendi pontnál térjenek erre vissza.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
3/2013.(II.12.) önkormányzati rendelet
a nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló
4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2./ A Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központtal, a Reguly Antal Szakképző Iskola és
Kollégiummal, valamint a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézménnyel kötendő, Zirc Városi Önkormányzat kötelező étkeztetési
feladatának biztosítási módjáról szóló megállapodás elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a megállapodás hatálya március végéig szól, s az
addig rendelkezésre álló idő alatt kell megállapodásra jutni a feladat további ellátásával
kapcsolatban. Miután a közelmúltban megkapták az adatokat a szakképző iskolától, ezért úgy
gondolja, annak sem lehet különösebb akadálya, hogy a konyha működtetését átvegye az
önkormányzat, s azon szándék visszavonása, amit a december 17-i ülésen egy testületi
határozattal kinyilvánítottak, a végleges megállapodás megkötésekor lesz aktuális.
Horváth László képviselő véleménye szerint miután a 298/2012.(XII.17.) határozat 1./
pontjában kizárólagos megfogalmazás van, ezért ahhoz, hogy a képviselő-testület el tudja
fogadni a szolgáltatás-vásárlást, azt hatályon kívül kell helyezni.
Ottó Péter polgármester egyetért képviselőtársával, mivel az előterjesztés elkészítése során is
felmerült, hogy a korábban meghozott határozatukkal ellentmondásba kerülnek. Úgy
gondolja, akkor sem követnek el hibát, ha egy későbbi testületi ülésen korrigálják, amikor
hosszú távú megállapodást tudnak kötni. Azonban annak sincs semmi akadálya, ha a
298/2012.(XII.17.) határozat 1./ pontját visszavonja a képviselő-testület.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő a szakképző iskola igazgatójától kérdezi, nekik ez a megállapodás így
megfelel-e?
Varga Lajos iskolaigazgató válasza szerint nekik március 31-ig ez a megállapodás megfelel, s
köszöni, hogy a képviselő-testület hozzájárult, mert e nélkül egyéb problémák merültek volna
fel a kollégium életében. A jövőben is szeretné ezt a megállapodást megkötni, mert számukra
előnyös lenne. Megjegyzi, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatban vannak fenntartásai, de a
technikai jellegű dolgok új tárgyalás alapját képezik, s azokat meg kell oldaniuk.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő jelzi, hogy a megállapodás-tervezetbe belejavított, mert olyan
mondatok vannak benne, melyek értelmetlenek.
Ottó Péter polgármester szerint láttak jó néhány megállapodás-tervezetet a közelmúltban, s
úgy gondolja, nem feltétlen a rosszabb szövegek közül való ez a tervezet.
Kasper Ágota képviselő ezt egy tendenciának látja, mivel folyamatosan problémái vannak a
magyarsággal.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2013.(II.11.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 298/2012.(XII.17.) határozatának 1./ pontját
visszavonja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013.(II.11.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Intézményfenntartó
Központtal, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégiummal, valamint a III. Béla
Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel
kötendő – az előterjesztés 1. mellékletében rögzített – megállapodás tervezetét elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett
megállapodás megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. február 15.

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 17 óra 25 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalásával folytatja az
ülést.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

