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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. április 29-én 18,50 órai kezdettel
tartott üléséről

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

Horváth Ivett képviselő,

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

Sümegi Attila jegyző,
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője,
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője,
Várszegi Bernadett Építési Osztály vezetője,
Kapitány Zsolt Önkormányzati Osztály vezetője,
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője,
Hajba Zsolt Zirci Rendőrőrs parancsnoka,
Gáberné Szellem Éva könyvvizsgáló,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Pálmann László r. alezredes – Veszprémi Rendőrkapitányság,
Papp Gyula rendőr-zászlós – Zirci Rendőrőrs,
Kelemen Gábor ZKÖH sportreferense,

valamint megjelent még a lakosság köréből mintegy 10 fő.
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 indítványozza, hogy a
19/e – A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő, Zirc Városi Önkormányzat
kötelező étkeztetési feladatának biztosítási módjáról szóló megállapodás elfogadása –
napirendi pontot ne tárgyalják, mivel a megállapodással kapcsolatban további egyeztetésekre
lesz szükség.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy az alábbi napirendi pontokat a mai ülésen megtárgyalják:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló
31/2010.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a felülvizsgálata
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2012.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
A nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló
4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Ovi-Foci pályázat fenntartásával kapcsolatos döntés meghozatala
ECHO Innovációs Műhellyel együttműködési megállapodás megkötése
Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás megszüntetésével kapcsolatos döntések
meghozatala
A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény működtetésével összefüggő megállapodás elfogadása
Villamos kábelek süllyesztése Zirc, Rákóczi téren
Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre (8/2013. (III.29.)
BM rendelet)
Zirc város területén csapadékvíz elvezetési problémák javítása
Tájékoztató Zirc város belterületén lévő koros fák műszeres vizsgálatának eredményéről

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy az 1./ és 2./ napirendi pont mellett a 18./, valamint a
19/g napirendi pontokat szintén zárt ülés keretében vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2013.(IV.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
3./ Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 6/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2011.(III.29.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
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5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló
31/2010.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2012.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ A nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló
4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
10./ Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok
11./ A Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ A helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának
elhatározása
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
14./ Beszámoló – átfogó értékelés – Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátásáról 2012. évben
Előadó: Sümegi Attila jegyző
15./ Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott fogszabályozás támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Képviselői tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ A Rapszódia énekegyüttes támogatása
Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
19./ Egyéb ügyek
a/ Ovi-Foci pályázat fenntartásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
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b/ ECHO Innovációs Műhellyel együttműködési megállapodás megkötése
Előadó: Ottó Péter polgármester
c/ Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás megszüntetésével kapcsolatos döntések
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
d/ A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény működtetésével összefüggő megállapodás elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
e/ Villamos kábelek süllyesztése Zirc, Rákóczi téren
Előadó: Ottó Péter polgármester
f/

Pályázat benyújtása önkormányzati
(8/2013. (III.29.) BM rendelet)
Előadó: Ottó Péter polgármester

feladatellátást

szolgáló

fejlesztésekre

IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
20./ Tájékoztató Zirc város pénzbeli és természetbeni szociális ellátásairól 2012. évben
Előadó: Sümegi Attila jegyző
21./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
22./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
23./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök
24./ Tájékoztató Zirc város belterületén lévő koros fák műszeres vizsgálatának eredményéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Zárt ülés keretében:
I. Személyi ügyek
1./ Döntés a „2012. év Zirc Város Rendőre” kitüntetés adományozásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Döntés a „Zirc Város Sportjáért” kitüntetések odaítéléséről
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ „Zirc város területén lévő települési szilárd hulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a
lerakó által okozott szennyezés megszüntetése” című KEOP 2.4.0/B projekt
megvalósítási szakaszában felmerülő ügyvédi, jogi feladatok ellátására érkezett
ajánlatok bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
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19./ Egyéb ügyek
g/ Zirc város területén csapadékvíz elvezetési problémák javítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester a meghívottakra tekintettel javasolja, hogy az 1./ napirendi pont után
tárgyalják meg a Zirci Rendőrőrs 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót, majd ezt
követően az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítását, valamint az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendeletet. A további zárt ülési napirendi pontokat a nyílt ülést követően
vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés 1./ napirendi pontjának tárgyalására.
10./ Beszámoló a Zirci Rendőrőrs 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Hajba Zsolt őrsparancsnok
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Pálmann László r. alezredes, rendőrkapitány-helyettes megköszöni a képviselő-testületnek azt
a támogatást, amit az elmúlt évben is nyújtott a rendőrség számára, mert bármiféle
problémával fordultak az önkormányzathoz, azt igyekeztek megoldani. Ezt szeretnék kérni a
jövőben is. A Zirci Rendőrőrs parancsnoka nevében is ígéri, hogy az elmúlt évi
teljesítményüket igyekeznek megőrizni, esetleg egy kicsit jobbítani.
Hajba Zsolt őrsparancsnok nem kíván élni szóbeli kiegészítéssel, ugyanis a beszámoló
részletesen taglalja szakterületenként a rendőrőrs teljesítményét. Természetesen, ha bármilyen
probléma vagy kérdés van, akkor arra szívesen válaszolnak.
Kérdés
Ottó Péter polgármester kérdezi – miután a közelmúltban volt a városban a lomtalanítás –,
hogy a nem feltétlen hulladékkezelési és –szállítási engedéllyel rendelkezők esetében sor
került-e intézkedésre?
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Hajba Zsolt őrsparancsnok elmondja, hogy megkapták az önkormányzattól a tájékoztatást a
lomtalanítás időpontjáról. Elég mozgalmas időszak volt, és folyamatos volt a rendőri jelenlét.
Valamennyi olyan személyt, aki hulladékelszállítás céljából érkezett a városba, igazoltatás alá
vontak, és 28 intézkedést foganatosítottak, melyek zömében szabálysértési feljelentések
voltak a hulladékgazdálkodás rendjének megszegése miatt, illetve a közlekedésükkel
összefüggő különböző szabálysértések elkövetésével vonták őket felelősségre.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2013.(IV.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Rendőrőrs 2012. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
Ottó Péter polgármester felolvassa Hajba Zsolt őrsparancsnok levelét, melyben személyi
javaslatot tett az elismerő oklevél adományozására, majd ismerteti a zárt ülésen hozott
döntést, mely szerint a képviselő-testület a Zirci Rendőrőrs parancsnokának javaslatára Papp
Gyula r. zászlós részére kiemelkedő teljesítményének elismeréseképpen „2012. év Zirc Város
Rendőre” oklevelet adományozza.
Ezt követően Ottó Péter polgármester átadja Papp Gyula r. zászlós részére a „2012. év Zirc
Város Rendőre” elismerő oklevelet.

6./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(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:
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7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

7./ Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2012.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Gáberné Szellem Éva könyvvizsgáló tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a megbízási
szerződésnek megfelelően elvégezték Zirc város 2012. évi éves költségvetési beszámolójának
felülvizsgálatát. Ez kiterjedt egyrészt a beszámolóra, a költségvetés teljesítésére, illetve a
pénzügyi helyzet értékelésére. Bizonyára ismert a képviselő-testület előtt, hogy 2012. évben
számos jogszabályváltozás lépett életbe, melyek kissé nehezítették a pénzügyi területen
dolgozó munkatársak életét, de sikerrel végrehajtották a feladatot. Több szervezeti változás is
volt az év folyamán, melyek közül említi a kórház, a könyvtár és művelődési ház
átszervezését, illetve a Reguly Antal Általános Iskola életében bekövetkezett változást. A
beszámolót illetően kisebb jelentőségű tétel, hogy a nemzetiségi önkormányzat adatai
kikerültek a beszámolóból, ezek önállóan szerepelnek, így az előző évhez való
összehasonlítást ennek fényében kell megtenni. A vizsgálati tapasztalataik azt mutatják, hogy
az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak
megfelelően került összeállításra, megbízható és valós képet mutat Zirc Város
Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásáról. Az ezzel kapcsolatos jelentést eljuttatták,
melyben részletesen, a számszaki adatokat alátámasztó elemzések tükrében is
megfogalmazták a véleményüket. Ezek alapján javasolja a költségvetési zárszámadás, illetve
az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
8/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

3./ Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 6/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
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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:
9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 6/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2011.(III.29.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendelettervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló
31/2010.(XII.21.) önkormányzati rendeletének a felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendelettervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
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11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet
a gyermekek védelméről
8./ A nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló
4/2012.(I.31.) 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 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
rendeletet alkot:
12/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet
a nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló
4/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

9./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) 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:
13/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

11./ A Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ottó Péter polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az Országgyűlés
elfogadta azt a jogszabályváltozást, amely október 30. napjáig tolja ki a következő évi
koncepció elkészítésének határidejét. E változás április 26-án hatályba is lépett a
kihirdetésével. Tehát, elvileg az az időbeli korlát, amely az előterjesztés elkészítésére
ösztönözte az önkormányzatot, jelen pillanatban már nem áll fenn. Ettől függetlenül nem
követnek el azzal hibát, ha a költségvetés koncepcióját más önkormányzatokhoz hasonlóan
elfogadják. Természetesen azzal a kiegészítéssel, hogy az ősz folyamán – amikor a
költségvetési törvény-tervezet sarokszámai rendelkezésre állnak – mindenképpen el kell
kezdeni azt a tervezési munkát, amellyel a most elfogadott koncepció kiegészítésre kerülhet.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő véleménye szerint elképesztő, hogy áprilisban költségvetési
koncepciót tárgyaljon az önkormányzat, amikor az országnak sincs még igazából
költségvetése 2014. évre. Hozzáteszi, ez a hülyeség végiggördül az egész rendszeren, mert
minden egyes altestület – mint Zirc Város Önkormányzata is – „ráharap” és elkészíti a
költségvetési koncepcióját, aminek semmi értelme ebben a fázisban. Úgy véli, komolytalan ez
az egész, ezért javasolja, ne foglalkozzanak ezzel, ugyanis felesleges úgy elfogadni bármilyen
döntést is, amiben igazából semmi sincs. Tehát, túl azon, hogy véleményt nyilvánítanak,
semmi kötelező jellegű érvénye nincs.
Vörös Kálmán alpolgármester úgy gondolja, képviselőtársának igaza van, de azt is tudják,
hogy a Parlament azóta hozott egy döntést, ugyanakkor a jogszabályoknak megfelelően még
pár nap van a kihirdetésig.
Ottó Péter polgármester egyetlen mondatot szeretne idézni az előterjesztésből, ami előtt több
mondat is szerepel, és képviselőtársa gondolatát támasztja alá. Ez a mondat viszont arra utal,
hogy nem lehet elég korán elkezdeni a következő évi tervezést: „Érthető – az április végi
határidő -, hiszen előre gondolkodásra sarkallja a döntéshozó testületet, megerősíti az
önkormányzatokban a hosszú távú gondolkodás, tervezés szükségességét.” Úgy gondolja, a
határozati javaslat olyan elveket tartalmaz, amelyeket eddig is igyekeztek szem előtt tartani,
és nem árt majd a jövőben ugyancsak szem előtt tartani. Tehát, függetlenül a
jogszabályváltozástól a koncepció elfogadására tesz javaslatot. Természetesen azzal a
kiegészítéssel, hogy amikor már számokat látnak, akkor azzal mindenképpen célszerű
kiegészíteni.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2013.(IV.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
jelen előterjesztésben leírtak szerinti koncepcióját elfogadja, továbbá az Önkormányzat 2014.
évi költségvetési rendeletének megalkotása során az alábbi célokat, törekvéseket határozza
meg:
• Az Önkormányzat által fenntartott intézmények üzemeltetése, működési feltételeinek
biztosítása, az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeit szem előtt tartva.
• A működési, és a felhalmozási költségvetés egyensúlyának külső finanszírozási
források nélküli megteremtése.
• A működési megtakarítások fejlesztési alapként való megjelenítése.
• Az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátása, anyagi hátterének
megteremtése, ezen belül a rászorultság elvének erősítése.
• Az előző évekről áthúzódó fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítása.
• A fennálló hosszú távú kötelezettségek 2014. évi törlesztő részleteinek visszafizetése.
• A feladatellátás színvonalának emelése, továbbá a fejlesztés által megvalósuló jövőbeni
működési megtakarítások érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt
tartva – pályázati lehetőségek kiaknázása.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

12./ A helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának
elhatározása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Mészáros József képviselő távozik az ülésteremből.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő kérdezi, a lovasközpont kialakítása – istállóépület és egyebek
felépítése, trágya elhelyezése - milyen hatással lesz a vízbázisra?
Ottó Péter polgármester kérdezi – miután Zirc-Tündérmajor határát illetően vízbázisvédelmi
kérdéseket vetett fel képviselőtársa –, jelent-e problémát a rendezési terv ilyen jellegű
módosítása?
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Várszegi Bernadett osztályvezető válasza, hogy jelenlegi információik szerint nem jelent
problémát. Természetesen e rendezési terv módosításnak egy szakmai alátámasztó és
vizsgálati része készül, de a jelenlegi információik szerint nem érint érzékeny vízbázisvédelmi
területet.
Hozzászólás
Horváth László képviselő elmondja, a bizottsági ülésen a lakossági megkeresést támogatta,
ugyanakkor arra szeretné kérni a tervezőt, hogy a javaslatát – amely szintén támogatja a lakók
kérését – fontolja meg. Annál is inkább, mert ha jól emlékszik, akkor a Tündérmajor és Zirc
közötti terület északi része lakópark, ahol annak idején kiépítették a csatornahálózatot, s
gyakorlatilag az a rész hosszú távon egyfajta lakóingatlan megvalósítását tűzné ki célul.
Amennyiben ezt fenntartják, akkor kicsit közelinek tartja ezt a lovas dolgot ahhoz a
területhez. Úgy gondolja, meg kellene ezt vizsgálni. Lehet, hogy nem így van – nem tudta
eldönteni –, de meg kellene vizsgálni, miszerint a hosszú távú városfejlesztési,
városnépesedés politikai kérdéseket nem befolyásolja-e. A város érdeke alapvetően az, hogy a
népesség növekedjen akár belső szaporulat, akár betelepülés által. Példaként említi a
Kukoricaföld II. ütemet, s úgy véli, előbb-utóbb betelepülne a Tündérmajorhoz közelebbi rész
is, ahol a közművek kiépítése megtörtént. Tehát, adott esetben alkalmas egy ilyen típusú
fejlesztésre, ezért nyomatékkal kéri, hogy ezt vizsgálják meg.
Várszegi Bernadett osztályvezető utal arra, hogy az adott területen már most is van egy ilyen
jellegű hasznosítású ingatlan. A jelenlegi mezőgazdasági övezeti besorolás is lehetővé teszi az
állattenyésztést és az ahhoz kapcsolódó építményeket. Ez a módosítás abba az irányba menne
el, hogy a lovas turizmushoz kapcsolódó épületek szintén elhelyezhetők legyenek.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Má1 és az Mko-1 jelű
övezetekben a beépítéshez szükséges minimális ingatlannagyság mértéke kerülne
csökkentésre, ami még így is jóval fölötte van az OTÉK által meghatározott szintnek.
Várszegi Bernadett osztályvezető megjegyzi, hogy a mezőgazdasági területeken a mostani
beépíthető telekterület nagysága valóban 20 hektár az Má1 jelű övezetben, illetve a
korlátozott használatú mezőgazdasági területen 20, illetve 50 hektár az építménytípustól
függően. A tervező e minimális telekterület nagyság lecsökkentését javasolja, mert Zirc
környékén olyan a kialakult gazdálkodási szokás, illetve az egy ember tulajdonában lévő
telekterületek nagysága, és azok mezőgazdasági célú hasznosításához kötődő építmények
elhelyezési lehetőségének igénye, hogy mindenképpen indokolna egyfajta telekterület
csökkentést. Felmerült más módosítás kapcsán is, hogy igazából nem jelent beépítési
intenzitásnövekedést, mert a gazdálkodó azért mindig mérlegeli. Tehát, egy bizonyos
telekterület nagyság felett éri meg kiköltözni és működtetni egy külterületi ingatlant, mivel
mind a megépítése, mind a működtetése lényegesen költségesebb, mint egy belterületi
ingatlan létrehozása.
Kasper Ágota képviselő felveti, hogy a korlátozott használatú mezőgazdasági területnél jóval
nagyobb léptékű a tervező által javasolt csökkentés, mert a gazdasági épületre vonatkozóan 20
hektár helyett 2 hektárt, a lakóépület esetében 50 hektár helyett 5 hektárt javasol.
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Várszegi Bernadett osztályvezető válasza, hogy a tervezőnek ez volt a javaslata, ugyanakkor
most a koncepcióban nem a számok kerülnek elfogadásra, hanem az irány. A telekterület
nagyságok csökkentésének szándéka került előterjesztésre. A tervezés során a számok
alakíthatók, illetve a képviselő-testület döntésétől függ.
Kasper Ágota képviselő úgy véli, ha olyan anyagot kapnak, ami nyilván a tervező véleményét
tükrözi, s azt mondja, 50 hektárról 5 hektárra csökkentsék a telekterület nagyságát, akkor a
végleges anyag sem azt fogja tartalmazni, hogy 50 hektár helyett 25 hektár legyen.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, ez egy olyan kérdés, ami annak idején a
településrendezési és szabályozási terv elfogadásakor is elég komoly vitát gerjesztett, mert a
Zircen és a térségben élő földtulajdonosok közül többen szóvá tették, miszerint túl nagy a
rendezési terv szintjén meghatározott ingatlanméret ahhoz, hogy ténylegesen valamilyen
épület elhelyezhető legyen. Úgy látszik, a tervező gondolkodása is változik, ahogy egy terv
életképessége beigazolódik vagy az ellenkezője egy-egy területen. Számára is elég jelentős
mértékű könnyítésnek tűnik az ingatlanméret esetében a 10 %-ára történő csökkentés.
Várszegi Bernadett osztályvezető elmondja, hogy az OTÉK a minimális telekterület
nagyságnak 3000 m2-t határoz meg mezőgazdasági övezetben. Ettől kisebb nem lehet,
nagyobb bármennyi. Hozzáteszi, a szerkezeti terveknek volt egy 10 éves kötelező
felülvizsgálata, ami nem véletlen került meghatározásra. A 10 év egy olyan időintervallum,
amiben már látszik, mennyire életképes egy szabályozás és mennyire kell változtatni rajta.
Tekintve az Építési Osztályon jelentkező külterületi építési szándékot, nem látja, hogy
különösebb problémát jelentene.
Horváth László képviselő távozik az ülésteremből.
Ottó Péter polgármester utal arra, miszerint az első határozati javaslat 3./ pontjában nem
szerepel, hogy milyen mértékű lenne a csökkentés. Javasolja, hogy a tervező ezzel
kapcsolatban készítsen egy olyan alátámasztó dokumentációt – kimondottan erre a kérdésre
fókuszálva és koncentrálva –, amit a képviselő-testület meg tud vitatni. A határozati
javaslatban csak a feladat szerepel, mely szerint a 2./ ponttal összefüggésben a város
külterületének birtokviszonyai miatt a mezőgazdasági terület, Má1 és az Mko-1 jelű
övezeteiben a beépítés feltételeként meghatározott beépítési paraméterek és a kialakítható
építményi funkciók felülvizsgálata. Véleménye szerint ebből a szempontból fussanak még egy
kört, hogy mindannyian megnyugodjanak a tekintetben, hogy valóban egy abszolút ésszerű és
logikus, minden szempontból védhető álláspont az, amit egyébként az előterjesztés
mellékletében a tervező megfogalmazott.
Várszegi Bernadett osztályvezető jelzi, hogy ez egy elhatározás és az új szabályok szerint
legalább kétszer kerül a képviselő-testület elé.
Ottó Péter polgármester hangsúlyozza, gyakorlatilag nem arról szól a testületi határozat, hogy
elfogadják feltétel nélkül, amit a tervező előzetesen leírt, hanem egyetértenek azzal, miszerint
a beépítési paraméterek, és a kialakítható építményi funkciók felülvizsgálata történjen meg.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2013.(IV.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az ingatlan tulajdonosok
kérelmére a 49/2005.(III.21.) Kt. számú határozattal elfogadott, hatályos
településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló
6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) módosítását, hogy a Zirc
0174/15, 0174/16, 0174/17, 0174/28, 0174/29, 0174/30, 0174/31, 0174/37, 0174/38,
0174/39, 0174/40 helyrajzi számú telkek vonatkozásában beépítésre nem szánt területen
lovas központ bővítés építési lehetőségeit tegye lehetővé.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a város belterületétől délre
lévő tervezett erdőterületeknek az új megyei területrendezési tervvel összhangban,
mezőgazdasági területté történő átminősítését. Ezen belül konkrét tulajdonosi igény a
044/20, 044/21, 044/24, 044/42, 044/46 helyrajzi számú tervezett erdőterületek
mezőgazdasági terület-felhasználási egységbe sorolása.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 2./ ponttal összefüggésben
a város külterületének birtokviszonyai miatt a mezőgazdasági terület, Má1 és az Mko-1
jelű övezeteiben a beépítés feltételeként meghatározott beépítési paraméterek és a
kialakítható építményi funkciók felülvizsgálatát.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevesíti a településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait meghatározó Zirc
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
34/2013.(II.25.)
határozata
figyelembevételével az 1./, 2./ és 3./ pont szerinti településrendezési eszközök módosítása
során az eljárásban érintett partnereket:
- All-Country Trans Szállítmányozási Kft. 8445 Csehbánya, Újtelep u. 41. (hrsz:
0174/15 ingatlan tulajdonos)
- Dr. Héczey András 2151 Fót, Bethlen G. u. 9. (hrsz: 0174/16 ingatlan tulajdonos)
- Sipos Konrád Viktor 2040 Budaörs, Pántlika u. 15. (hrsz: 0174/17 ingatlan
tulajdonos)
- Sipos Bence Károly 8420 Zirc, Vasvári P. u. 3. (hrsz: 0174/28 ingatlan tulajdonos)
- Sipos László Jenő 8420 Zirc, Tündérmajor (hrsz: 0174/29 ingatlan tulajdonos)
- Janni Ferenc 8420 Zirc, Akácfa u. 34. (hrsz: 044/46 ingatlan tulajdonos)
- Schumicky György 2083 Solymár, Bocskai u. 45. (hrsz: 044/20 ingatlan tulajdonos)
- Varga József 8420 Zirc, Reguly A. u. 55. (hrsz: 044/42 ingatlan tulajdonos)
- A 2./ pont szerinti módosítással érintett további tulajdonosok
- Sziget Környezetvédelmi Egyesület 8420 Zirc, Alkotmány u. 33/A.
- Veszprém Megyei Agrárkamara 8200 Veszprém, Mártírok útja 11.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./, 2./, 3./ és 4./ pont esetében: folyamatos
A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2013.(IV.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Környezetterv
Kft-vel (1143 Budapest, Gizella út 24-26., képviseli: Lázár Tibor ügyvezető), mint tervezővel,
a 79/2013.(IV.29.) határozattal elfogadott, kezdeményezésen alapuló településszerkezeti terv,
helyi építési szabályzat, illetve szabályozási terv módosítását célzó tervezési szerződés
valamint a településrendezési szerződés megkötésére, úgy, hogy a tervezői szerződés
aláírásának feltétele Sipos László Jenővel (8420 Zirc-Tündérmajor), Janni Ferenccel (8420
Zirc, Akácfa u. 34.), valamint Schumicky Györggyel (2083 Solymár, Bocskai u. 45.), mint
költségviselőkkel kötendő településrendezési szerződés aláírása, a terv költségeinek teljes
mértékben történő viselésére a nevezett kezdeményezők által.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2013. május 31.
Horváth László képviselő megérkezik az ülésterembe.

13./ Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő véleménye szerint a beszámolóból látszik, hogy elég komolyan nőtt
az építményadóból származó kintlévőség.
Ottó Péter polgármester emlékezete szerint összességében 92 % az előírt adó teljesítése.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető ezt megerősíti, majd hozzáteszi, hogy a tartósan
tartozók adósságát élet-, illetve anyagi helyzetük miatt nehezebb behajtani. Tapasztalatuk
szerint az önkormányzat e hátralékokat görgeti maga előtt. Próbálják végrehajtani, de a
végrehajtási időszak mindig áthúzódik a következő évre.
Dr. Horváth Sándor képviselő megérkezik az ülésterembe.
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Horváth László képviselő véleménye szerint figyelni kell, hogy e hátralékok hogyan
alakulnak.
Ottó Péter polgármester emlékeztet a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elé
terjesztett féléves tájékoztatóra, amely alapján valóban nő a kintlévőség, azonban érdekes,
hogy olyan területeken is jellemző, ahol nem volt adómérték változás. Gondol a telekadóra,
iparűzési és gépjárműadóra. Ugyanakkor tapasztalható ellentétes előjelű változás is, mert
van, ahol csökkent a kintlévőség annak ellenére, hogy emelkedett az adó mértéke. Ilyen
például a kommunális adó. Tehát, nem feltétlen van egyenes összefüggés az adómértékváltozások között a kintlévőségekkel, mert általában az emberek fizetőképessége határozza
meg, hogy a kintlévőségek sajnos nőnek minden területen.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2013.(IV.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjének a 2012. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: azonnal

14./ Beszámoló – átfogó értékelés – Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátásáról 2012. évben
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a
beszámoló kerüljön kiegészítésre az önkormányzati intézmények, civil szervezetek által a
gyermek és ifjúsági korosztálynak kínált programok és szabadidő eltöltési lehetőségek
adataival.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy a kiegészítés részben megtörtént, ugyanakkor, ahogy a
bizottsági ülésen is elhangzott, teljességre csak törekedni lehet, de nem lehet teljesíteni,
ugyanis nagyon sok civil szervezet működik a városban, akiknek szintén lehet köze e
területhez. Úgy gondolja, elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály milyen kötelezettséget ró a beszámolóval
kapcsolatban az önkormányzatra. Úgy véli, a jogszabály tartalmi és formai követelményeinek
is megfelel a beszámoló.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2013.(IV.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város 2012. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés mellékleteiben
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: azonnal

15./ Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott fogszabályozás támogatása
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
83/2013.(IV.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Demény Kamilla kérelmében
megfogalmazott, az Országos Egészségpénztár által finanszírozott fogszabályzási
szakellátást támogatja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett
támogatói nyilatkozatot megtegye.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2013. május 10.
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16./ Képviselői tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés
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
84/2013.(IV.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselői, valamint a bizottságok nem
képviselő tagjai részére fizetendő tiszteletdíjak és járulékaihoz kapcsolódó 2013.
költségvetési évet terhelő előirányzat terhére a képviselők, bizottságok nem képviselő
tagjai tiszteletdíj lemondása alapján az alábbi támogatásokat nyújtja:
Támogatás összege
Támogatott megnevezése
(forintban)
Erzsébet Kórház (tanuszoda támogatása)
42 262
Bakonyi Természettudományi Múzeum
Baráti Köre (Nyári Múzeumok éjszakája
31 075
2013.)
„Segítő Kezek” Alapítvány
78 309
Reguly Iskoláért Alapítvány (erdei iskola)
67 122
Rapszódia Énekegyüttes
31 075
Összesen:

249 843

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási szerződéseket
kösse meg.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1./ pontban említett
eseményekkel kapcsolatos előirányzatok közötti átvezetésekről az önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet soron következő
módosítása alkalmával.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. május 10.
3./ pont esetében: 2013. május 31.

17./ A Rapszódia énekegyüttes támogatása
Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök

20
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
85/2013.(IV.29.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének Általános működési tartaléka terhére a Rapszódia énekegyüttes
teljesítményének elismeréseképpen részükre 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint vissza
nem térítendő támogatást nyújt.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási szerződést kösse
meg.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatban a soron következő költségvetési rendelet módosítása alkalmával az
előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. április 30.
3./ pont esetében: folyamatos

19./ Egyéb ügyek
a/ Ovi-Foci pályázat fenntartásával kapcsolatos döntés meghozatala
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:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2013.(IV.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány
gondozásában működő Ovi-Foci, Ovi-Sport Programmal kapcsolatosan hozott
87/2012.(IV.23.) határozatában foglaltakat továbbra is fenntartja a 2013-2014-es évekre
vonatkozóan.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az előterjesztés mellékletét képező
fenntartó nyilatkozat aláírására.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: folyamatos
2./ pont esetében: azonnal

b/ ECHO Innovációs Műhellyel együttműködési megállapodás megkötése
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
87/2013.(IV.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ECHO Innovációs Műhellyel (8000
Székesfehérvár, Tobak u. 17.) – az „Oszd meg a tudást! Önkéntes pontok létrehozása a
Bakonyalján” pályázattal kapcsolatosan – kötendő együttműködési megállapodás
tervezetét az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az előterjesztés mellékletét képező
együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: folyamatos
2./ pont esetében: azonnal
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c/ Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás megszüntetésével kapcsolatos 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 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2013.(IV.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
a) a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2013. június 30. napjával
megszüntetésre kerüljön, és
b) a közösen fenntartott Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
megnevezésű intézmény átszervezésre, valamint ehhez kapcsolódóan az alapító
okirata módosításra kerüljön 2013. július 1. napjával. Az átszervezés következtében a
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde telephelyei közül az alábbiak
válnak ki az intézményből:
- Szent Gellért Óvoda Bakonybél-Pénzesgyőr (8427 Bakonybél, Óvoda u. 6.), mint
tagintézmény,
- Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda Olaszfalu (8414 Olaszfalu, Váci M. u.
17.), mint tagintézmény.
A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratából az alábbi
alaptevékenységként megjelölt szakfeladatok kerülnének ki: 562912 Óvodai
intézményi étkeztetés, 562917 Munkahelyi étkeztetés, 856011 Pedagógiai
szakszolgáltató tevékenység.
c) a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde átszervezését követően a
feladatellátást szolgáló vagyon – a b) pontban megjelölt tagintézmények kiválása
utáni – a megmaradó intézményben lévő ingatlanok, és azokon belül működtetett ingó
vagyon. A vagyon feletti gazdálkodási jog az átszervezett intézményt (Benedek Elek
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde) 2013. július 1. napjától fenntartókat illeti meg.
2./ A Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulást alkotó önkormányzatoknak 2013. május
utolsó munkanapjáig együttes ülést kell tartani a Zirc és Környéke Közoktatási
Óvodatársulás megszüntetése, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala érdekében.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83.§ (4) bekezdésében felsorolt, érintett szerveket a véleményeik
megadására kérje fel, és részükre a vélemények biztosításához szükséges információkat
bocsássa rendelkezésre, a jelen határozatban foglaltak szerint.
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4./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2./ pontban részletezett döntések
meghozatalához szükséges előterjesztést készítse el.
Felelős: 1./, 2./ és 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
4./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. május 31.
3./ pont esetében: 2013. május 4.
4./ pont esetében: 2013. május 20.

d/ A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény működtetésével összefüggő megállapodás elfogadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja – az előterjesztő által befogadott, a
megállapodás-tervezetre vonatkozó módosítások figyelembevételével – a határozati javaslat
elfogadását.
Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő fenntartja azt a pénzügyi bizottság ülésén elhangzott javaslatát,
mely szerint a gazdasági vezetőt vegye át az önkormányzat.
Sümegi Attila jegyző a megállapodás-tervezet 2. pontját illetően javasolja, hogy abban ne
csak a 3. pontra, hanem a 4. pontra vonatkozóan is történjen utalás.
Ottó Péter polgármester a javaslattal egyetért, azt befogadja. Elmondja, képviselőtársa
módosító javaslatát szavazásra bocsátja, ugyanakkor hozzáteszi, hogy véleménye szerint a
gazdasági feladatok ellátása nem működtetői feladat, és az a feladatkör, amely ellátására a
jövőben is szükség lenne az illető által, a fenntartót szolgáló és az ő érdekében végrehajtott
feladatokat jelent. Bízik abban, hogy e feladatok továbbra is ellátásra kerülnek a KIK által
fenntartott intézményben ugyanazzal a munkatárssal. Említi, a személyes egyeztetések során
erre vonatkozóan olyan észrevétel hangzott el a megyei igazgató részéről, hogy tudomása van
erről, és tudomásul veszi az ezzel kapcsolatos igényeket.
A polgármester szavazásra bocsátja Horváth László képviselő azon javaslatát, mely szerint az
önkormányzat 2013. május 1. napjával a 2 fő karbantartón, 2 fő takarítón és az 1 fő portáson
kívül a gazdasági ügyeket intéző munkatársat szintén vegye át.
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A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot
elvetette.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosításokat – 5 igen
szavazattal, 2 tartózkodással határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2013.(IV.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés 1. mellékletében
található, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény működési költségeinek megosztásáról és viseléséről
rendelkező megállapodást, annak mellékleteivel együtt elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett
megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. május 1.

e/ Villamos kábelek süllyesztése Zirc, Rákóczi téren
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát.
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
90/2013.(IV.29.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli az E-ON Hálózati Szolgáltató Kfttől a Zirc, Rákóczi téren lévő 0,4 és 20 kV-os földkábelek szükséges mértékű süllyesztését,
maximum 1.683.000,- Ft + ÁFA összegben. Az elszámolás a kivitelezést követően, tételes
felmérés alapján történik meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2013. április 30.
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f/

Pályázat benyújtása önkormányzati
(8/2013. (III.29.) BM rendelet)

feladatellátást

szolgáló

fejlesztésekre

Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kaszás Béla osztályvezető az előterjesztés határozati javaslatát kiegészíti az alábbiak szerint:
„A fejlesztés bruttó összköltsége:
24.883.231,- forint
A fejlesztés forrásösszetétele:
Állami támogatás (80%)
19.906.584,- forint
Önerő (20%)
4.976.647,- forint
2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 4.976.647,- Ft, azaz Négymilliókilencszázhetvenhatezer-hatszáznegyvenhét forint önrész összegét a 2013. évi
költségvetés terhére biztosítja”
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2013.(IV.29.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2012.(III.29.) BM rendeletben
meghirdetett támogatásra pályázatot nyújt be. A pályázat tárgya a Reguly Antal Általános
Iskola és Előkészítő Szakiskola zirci feladat ellátási helyén lévő „A” épület komplex
infrastrukturális fejlesztése:
A fejlesztés célja:

„A” épület tornaterem padlóburkolat csere,
akadálymentes bejárat kialakítás
24.883.231,- forint

A fejlesztés bruttó összköltsége:
A fejlesztés forrásösszetétele:
Állami támogatás (80%)
19.906.584,- forint
Önerő (20%)
4.976.647,- forint
2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 4.976.647,- Ft, azaz Négymilliókilencszázhetvenhatezer-hatszáznegyvenhét forint önrész összegét a 2013. évi
költségvetés terhére biztosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2013. május 2.
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20./ Tájékoztató Zirc város pénzbeli és természetbeni szociális ellátásairól 2012. évben
Előadó: Sümegi Attila jegyző
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 a Zirc város
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

21./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

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

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

24./ Tájékoztató Zirc város belterületén lévő koros fák műszeres vizsgálatának eredményéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a Zirc
város belterületén lévő koros fák műszeres vizsgálatának eredményéről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 20,00 órakor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalásával folytatja az
ülést.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

