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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. május 14-én 17,05 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Baranyai József, Horváth László, Dr. Horváth Sándor, Lingl Zoltán képviselők (5 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Horváth Ivett képviselő,
Mészáros József képviselő,

- késve érkezését előre jelezte:

Vörös Kálmán alpolgármester,

- meghívottak:

Sümegi Attila jegyző,
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője,
Igmándyné Hebling Gabriella Napköziotthonos Óvoda vezetője.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az
ülést.
A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2013.(V.14.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás megszüntetését követő, új óvodatársulás
létrehozása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő, Zirc Városi Önkormányzat
kötelező étkeztetési feladatának biztosítási módjáról szóló megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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3./ Veszprém megye „Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési
terv 2013-2018” véleményezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ A pedagógiai szakszolgálatok átszervezésével kapcsolatos vélemény meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Zárt ülés keretében:
5./ „Zirc város területén lévő települési szilárd hulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a
lerakó által okozott szennyezés megszüntetése” című pályázati projekt keretében
végzendő kármentesítés beavatkozási szakaszának megvalósítása során műszaki ellenőri
feladatok ellátása közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás megszüntetését követő, új óvodatársulás
létrehozása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Vörös Kálmán alpolgármester megérkezik az ülésterembe.
Kérdés
Lingl Zoltán képviselő utal az előterjesztés határozati javaslatának 6./ pontjára, melyben a
vélemények bekérése miatt a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat nevesítésre került. Úgy
gondolja, a lókúti nemzetiségi önkormányzatot szintén nevesíteni kellene abból kiindulva,
hogy az iskolát is átszervezik éppen, amihez az összes érintett település nemzetiségi
önkormányzatának véleményét be kellett kérni.
Ottó Péter polgármester igazat ad képviselőtársának, azonban ez a lókúti polgármesternek lesz
a feladata.
Sümegi Attila jegyző hozzáteszi, hogy a lókúti képviselő-testület is most tárgyalja a napirendi
ponttal kapcsolatos előterjesztést.
Hozzászólás nem hangzik el.
Kasper Ágota képviselő megérkezik az ülésterembe.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal (Kasper Ágota képviselő
nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2013.(V.14.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2013. június 30.
napjával a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott óvodai
nevelés feladatának ellátására, Zirc és Lókút Óvodatársulás névvel társulást hozzon létre
Lókút Község Önkormányzatával.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 1./ pontban
hivatkozott Zirc és Lókút Óvodatársulást – a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde (Zirc, Alkotmány u. 12, valamint Alkotmány u. 1/c.), valamint a
Napköziotthonos Óvoda Lókút (Lókút, Bem u. 75.) intézményeket magában foglaló – a
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (nyilvántartó hatóság: Magyar
Államkincstár; törzskönyvi azonosító: 569446, adószáma: 15569444-1-19, statisztikai
számjele: 15569444-8510-322-19, OM azonosító: 036822) 2013. július 1. napjától
történő, Lókút Község Önkormányzatával való közös fenntartására kívánja létrehozni.
3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Zirc és Lókút Óvodatársulás Pénzesgyőr
Község Önkormányzatával – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §
(2) bekezdésével összhangban – köznevelési szerződést kössön a Pénzesgyőrről bejáró
óvodásokra tekintettel.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Zirc és Lókút Óvodatársulás
létrehozásához szükséges megállapodás, valamint a 3./ pontban részletezett köznevelési
szerződés tartalma vonatkozásában a tárgyalásokat lefolytassa, és a megállapodás, illetve
a szerződés tervezetét a képviselő-testület elé terjessze.
5./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 4./ pontban részletezett tárgyalásoknak
megfelelően, a társulás alapításához szükséges megállapodás tervezetét, valamint a
köznevelési szerződés tervezetét készítse el.
6./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83.§ (4) bekezdésében felsorolt, érintett szerveket a véleményeik
megadására, valamint a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzatot egyetértésének
megadására kérje fel, és részükre a szükséges információkat bocsássa rendelkezésre.
Felelős: 1./, 2./, 3./, 4./ és 6./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
5./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2013. június 30.
4./ pont esetében: - a társulási megállapodás vonatkozásában: 2013. május 20.
- a köznevelési szerződés vonatkozásában: 2013. június 20.
5./ pont esetében: - a társulási megállapodás vonatkozásában: 2013. május 20.
- a köznevelési szerződés vonatkozásában: 2013. június 20.
6./ pont esetében: 2013. május 16.

2./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő, Zirc Városi Önkormányzat
kötelező étkeztetési feladatának biztosítási módjáról szóló megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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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
106/2013.(V.14.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal 2013. május 8. napján megkötött, a Reguly Antal Szakképző Iskola és
Kollégium konyhájának üzemeltetésére vonatkozó – az előterjesztés 1. mellékletében
rögzített – megállapodás-módosítás 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. május 17.

3./ Veszprém megye „Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési
terv 2013-2018” véleményezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy az intézményvezetők az óvodára és az általános
iskolára vonatkozóan véleményezték az anyagot, amely alapján készült el az a melléklet, amit
a képviselő-testület a határozatával elfogad, és képviselőtársai kézhez kaptak. Hozzáteszi,
kérdéses volt, hogy a középiskolák esetében mi a helyzet, s miután az anyagban a
gimnáziumra vonatkozóan is van utalás, és nem valós adatokat tartalmaz, ezért célszerűnek
tartja, hogy a gimnázium, illetve a szakképző iskola igazgatójának véleménye – amit
megkértek tőlük – ugyancsak szerepeljen a mellékletben. Amennyiben a képviselő-testület el
tudja fogadni, akkor az ő véleményük kiegészítésével kerül sor a melléklet megküldésére.
Utal arra, hogy a fejlesztési terv a gimnázium esetében 288 férőhelyről, valamint 160
tanulóról ír, holott a gimnazisták százhetvenvalahányan vannak és a háromszázvalahány fő
magába foglalja a szakképzős diákok által használt tereket és férőhelyeket is. Tehát, nem
valós az a mutató, amely 55 %-ra hozza ki az intézmény kihasználtságát.
Kérdés
Horváth László képviselő érdeklődik a vélemény megküldésének határidejéről.
Sümegi Attila jegyző válasza, hogy május 18-ig meg kell küldeni a véleményt.
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Horváth László képviselő kérdezi, a fejlesztési tervben a zirci oktatási intézményekre
vonatkozóan – túl a számadatokon – van valami kardinális?
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető válasza, hogy az óvodára vonatkozó középtávú
tervben szerepel, miszerint az ismert létszámadatok alapján az ellátandó gyerekekhez
elegendő és megfelelő a kapacitása. Hangsúlyozza, a fejlesztési terv az óvodára vonatkozóan
nem tartalmaz negatívumot.
Lingl Zoltán képviselő hozzáteszi, hogy az általános iskola vonatkozásában ugyanaz a
helyzet. Az látszik, az általuk szintén előre jelzett adatokból, hogy a mostani csoport- és
gyerekszám megegyezik azzal, amit maguknak is célul tűztek ki, miszerint e létszámra kell
lemenni a pedagógusokat és a csoportokat illetően.
Hozzászólás
Horváth László képviselő ugyan nem olvasta el az anyagot, de hasznosnak tartaná, ha valaki
elolvasná és kivonatolná a Zircre vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. Amennyiben a testület
az említett kiegészítésekkel ezt elfogadja, akkor gyakorlatilag egyetértenek a fejlesztési
tervben foglaltakkal. Tehát, ezt így nem szavazná meg, főleg, hogy be kell kérni a
középiskolák véleményét is. Úgy véli, ha ilyen komoly számszaki tévedések vannak, akkor
felületesen készítették el az anyagot, ami semmire sem jó. Ugyanakkor számára az a lényeg,
hogyan foglalkozik a zirci oktatási intézmények közép- vagy hosszú távú jövőjével.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy érdemben ezzel nem foglalkozik. A terjedelmes anyag
inkább az oktatási intézmények helyzetét és állapotát mutatja be: mennyi pedagógussal,
gyermekkel rendelkeznek, mi várható a jövőben, az infrastrukturális helyzetre vonatkozóan
tartalmaz egy-egy megjegyzést. Az intézmények mozgatásával, átszervezésével kapcsolatos
elképzelésről semmit sem talált.
Horváth László képviselő azért vetette fel ezeket, mert hallotta már azt, hogy 2015-ben
bezárják a gimnáziumot. Úgy gondolja, jó lenne tudni, mi a helyzet ezzel kapcsolatban, mert
2015 elég közel van.
Ottó Péter polgármester szerint ilyet már nagyon régóta lehet hallani. Hangsúlyozza, a
gimnázium mutatói jobbak, mint a Reguly Antal Szakképző Iskoláé beiskolázás és
mindenféle szempontból.
Horváth László képviselő közbeveti, hogy a gimnázium mutatói a művészeti szakközép
normatíva miatt jobbak.
Ottó Péter polgármester nem a normatíváról beszélt, hanem arról, hogy milyen a
kihasználtsága. Utal arra, miszerint az anyag a zirci tankerületnél úgy fogalmaz, hogy „a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a tapolcai feladat-ellátási helyen összesen 288 fő
férőhellyel rendelkezik, melyeken 160 tanuló gimnáziumi nevelés-oktatása folyik. Az 55,55
%-os kihasználtság rendkívül alacsony érték. A zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a feladat jelenlegi ellátásához
megfelelő infrastruktúrával rendelkezik. A tankerület demográfiai és általános iskolai felmenő
rendszerű mutatói enyhe csökkenést mutatnak. A rendelkezésre álló infrastruktúra, az általa
biztosított kapacitás, a kihasználtság és a demográfiai mutatók szerint a rendelkezésre álló
kapacitás meghaladja a szükségletet.”
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A leírtakat vitatja, ezért kérte a gimnázium igazgatóját, hogy nézze át az anyagot, s a
véleményével együtt küldenék el a mellékletet. Kiemeli, hogy az előterjesztés határozati
javaslata szerint a képviselő-testület a határozat mellékletében foglaltak alapján nyilvánítja ki
véleményét. Tehát, a véleményt az intézményvezetők állították össze, mivel ők ismerik
legjobban a beiskolázási mutatókat, arányokat, számokat.
Horváth László képviselő véleménye szerint az általános iskolával és az óvodával nincs baj.
Azonban a gimnáziumot sérülékenynek érzi, ezért jó lenne tüzetesen átvizsgálni az iskoláról
írt középtávú véleményt.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy a lényeg az intézményvezetők birtokában van, mert
a hivatal a konkrét iskolai adatokról nem rendelkezik információval. Azok a messzemenő
következtetések, amelyek esetleg rossz adatokból adódnak, egyértelmű, hogy törlésre
kerülnek.
Kasper Ágota képviselő kérdezi – miután az anyag úgy írja, hogy ez az egy intézmény van,
ahol gimnáziumi nevelés-oktatás folyik –, a művészeti oktatás hol szerepel?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy külön egy fejezet foglalkozik az alapfokú
művészetoktatással.
Az előterjesztés határozati javaslatát úgy teszi fel szavazásra, hogy annak mellékletét
kiegészítik a középiskolákra vonatkozó intézményvezetői véleményekkel, majd azzal együtt
kerül elküldésre az illetékesek részére.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2013.(V.14.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Veszprém megye feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv 2013-2018” kapcsolatban a
határozat mellékletében foglaltak alapján nyilvánítja ki véleményét.
2./ A képviselő-testület utasítja polgármestert, hogy az önkormányzati vélemény elektronikus
űrlapon történő kitöltéséről gondoskodjon.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal

4./ A pedagógiai szakszolgálatok átszervezésével kapcsolatos vélemény meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Kérdés
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, a dolgok mai állása szerint a Nevelési Tanácsadó marad ott,
ahol van?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy jelen pillanatban a feladat ellátására alkalmas helyszín
az apátsági épületegyüttesben található ingatlanrész. Várhatóan szeptembertől a Nevelési
Tanácsadó mostani létszáma növekedni fog. Felmerült, hogy a zeneiskola épületében – ha a
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hozzájárul – alkalmas helyet lehetne találni a feladatok ellátására,
ami még ekkor sem az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban történik. Tehát, ha ez így
alakul, még akkor sem lesznek működtetők.
Hozzászólás
Horváth László képviselő úgy véli, szembe kell nézni azzal, hogy a működtetést visszatolják
az önkormányzatokra, és a Nevelési Tanácsadót is előbb-utóbb át kell vennie a városnak,
ugyanis az előterjesztés szerint a 3000 fő feletti településeken az önkormányzat látja el a
működtetői feladatokat. Amennyiben így van, akkor célszerű erre előkészülni. Úgy gondolja,
az alapítványnak kellene kezdeményeznie, mint a vagyon tulajdonosának a funkció-váltást,
bővítést e területen. Ha ez megtörténik, akkor készen állnak a kibővített Nevelési Tanácsadó
működtetésére.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2013.(V.14.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a megyei
pedagógiai szakszolgálatok átszervezésével kapcsolatosan azzal, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése értelmében Zirc Városi
Önkormányzat nem tekinthető működtetőnek tekintettel arra, hogy jelenleg nem
tulajdonosa a pedagógiai szakszolgálatnak helyet adó ingatlannak.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert jelen határozatnak a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Veszprémi Megyeközponti Tankerülete igazgatójának
történő megküldésére.
Felelős: 1./ - 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal
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Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 17 óra 33 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

