17 / 2013. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. május 27-én 17,40 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 képviselők (6 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

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

Sümegi Attila jegyző,
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője,
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője,
Kapitány Zsolt Önkormányzati Osztály vezetője,
Dr. Bán Zoltán Elizeus díszpolgár,
Findeisz János díszpolgár,
Bieberné Réz Ágnes Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatója,
Igmándyné Hebling Gabriella Benedek Elek Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsőde vezetője,
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Németh Tamás Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója,
Szelthoffer Ferenc Zirci Önkormányzati Tűzoltóság elnöke,
Ringhoffer Zoltán Zirci Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltója,
Diósi Tamás Zirci Önkormányzati Tűzoltóság parancsnok-helyettese,
Knolmayer László Zirci Közbiztonsági Alapítvány
Kuratóriumának elnöke,
Dr. Hárs Józsefné könyvvizsgáló.

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 előterjesztéseket „Egyéb ügyek”, valamint „Konkrét határozati javaslatot nem
tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)” keretében tárgyalják meg:
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- Beszámoló a közművelődési intézmények 2012. évi tevékenységéről
- A Zirci Városi Vegyeskórus támogatása
- A „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
béremelése
- Tájékoztató a közművelődési intézmények 2013. évi munkatervéről
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2013.(V.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
3./ Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ A közterületek használatáról szóló 49/2009. (XII.31.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
5./ Beszámoló a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető
6./ Beszámoló a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Szelthoffer Ferenc elnök
7./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2013. II. félévi pályázati kiírás
Előadó: Horváth Ivett Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
8./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző
9./ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ Egyéb ügyek
a/ Beszámoló a közművelődési intézmények 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ A Zirci Városi Vegyeskórus támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
11./ Tájékoztató a zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetéssel összefüggő 2012-es
bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről
Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető
12./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról
Előadó: Dr. Buda Imre kuratóriumi elnök
13./ Tájékoztató a Zirci Közbiztonsági Alapítvány 2012. évi munkájáról, valamint a tér- és
közterület figyelő kamera rendszer kiépítésének előkészületeiről
Előadó: Knolmayer László, a Kuratórium elnöke
14./ Tájékoztató a gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátásáról
Előadó: Molnár Tamás állatmentési részlegvezető
15./ Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
16./ Zirc város területén csapadékvíz elvezetési problémák leltára
Előadó: Sümegi Attila jegyző
17./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
18./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
Horváth Ivett bizottsági elnök
20./ Tájékoztató a közművelődési intézmények 2013. évi munkatervéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Zárt ülés keretében:
I. Személyi ügyek
1./ Döntés a „2012. év Zirc Város Tűzoltója” kitüntetés adományozásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Döntés a „Zirc Város Közszolgálatáért” szakmai kitüntetések adományozásáról
Előadó: Horváth Ivett és Lingl Zoltán bizottsági elnökök
10./ Egyéb ügyek
c/ A „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
béremelése
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ottó Péter polgármester a meghívottakra tekintettel javasolja, hogy először a zárt ülési
napirendi pontokat tárgyalják meg, majd azt követően a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság
2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit
Kft. 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a Zirci Közbiztonsági Alapítvány
tájékoztatóját.
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.
6./ Beszámoló a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Szelthoffer Ferenc elnök
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Németh Tamás, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója elmondja,
hogy az elmúlt év változatos volt, mert nagyon sok változást hozott mind a
katasztrófavédelem, mind a tűzoltóság életében. Számos változás történt mind az irányításban,
mind a gazdálkodásban, mind szakmai területen. Úgy gondolja, a zirci tűzoltóság kiválóan
teljesített a gazdaságot tekintve, és szakmai vonalon, mivel nagyon sok káresetet számoltak
fel. Úgy véli, nagyon fontos tevékenységet végez a tűzoltóság ezen a területen, ugyanis a
legközelebbi hivatásos tűzoltóság megérkezéséig gyakorlatilag az első beavatkozásokat
végrehajtják. Véleménye szerint az emberek biztonsága, a vagyonbiztonság területén
kiemelkedő a tevékenységük.
Javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.
Ottó Péter polgármester megerősíti az igazgató úr által elmondottakat, ugyanis az
önkormányzati hivatal épülete elég közel van a tűzoltósághoz és hallják, amikor bevetésre
indulnak, és sajnos elég gyakran van erre szükség, elsősorban a 82-es főút nagy forgalma és
az ott bekövetkezett káresemények miatt. Amikor tél van és leesik a hó, egyből menni kell,
míg nyáron a kánikula teremt olyan helyzetet a nagy forgalom kapcsán, ami sok beavatkozást
igényel. Tehát, megvannak azok az időszakok, amikor jó eséllyel lehet számítani arra, hogy
bevetésre kell menni. Véleménye szerint a zirci tűzoltóság létszámát és technikai
felszereltségét figyelembe véve, a lehetőségeihez képest több teljesítményt kénytelen nyújtani
az esetek nagy száma miatt, mint, ami esetleg egy nyugodtabb területen elhelyezkedő
tűzoltóság esetében történik meg. Úgy gondolja, nemcsak helyi, hanem térségi és megyei
szinten is igen jelentős az a munka, amit akár a helyiek, akár az átutazók érdekében
elvégeznek.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2013.(V.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, egyúttal a tűzoltóság személyi állományának
magas színvonalú és kiegyensúlyozott szakmai munkáját elismeri.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester felolvassa Szelthoffer Ferenc elnök levelét, melyben személyi
javaslatot tett az elismerő oklevél adományozására, majd ismerteti a zárt ülésen hozott
döntést, mely szerint a képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság elnökének
javaslatára Ringhoffer Zoltán tűzoltó részére kiemelkedő teljesítményének elismeréseképpen
„2012. év Zirc Város Tűzoltója” oklevelet adományozza.
Ezt követően Ottó Péter polgármester átadja Ringhoffer Zoltán tűzoltó részére a „2012. év
Zirc Város Tűzoltója” elismerő oklevelet.

5./ Beszámoló a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Schreindorfer Károly ügyvezető szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni, amennyiben kérdés
merül fel, arra szívesen válaszol.
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
124/2013.(V.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági mellékletét és gazdálkodásáról szóló
beszámolóját elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

13./ Tájékoztató a Zirci Közbiztonsági Alapítvány 2012. évi munkájáról, valamint a tér- és
közterület figyelő kamera rendszer kiépítésének előkészületeiről
Előadó: Knolmayer László, a Kuratórium elnöke
Knolmayer László kuratóriumi elnök a tájékoztatót elsősorban a tér- és közterület
figyelőrendszerrel kapcsolatban szeretné kiegészíteni. Elmondja, amikor polgármester úr
levelét megkapta, úgy érezte, az utóbbi 45 éve egyik legegyszerűbb feladatát kapta, mert egy
mondatban le tudja írni, miszerint 2012. évben az alapítvány életében nem történt semmi. Pár
perc múlva azt gondolta, valahogy mégis meg kellene magyarázni, s arra a következtetésre
jutott, hogy lezárják a múltat az alapítvány életében, s inkább a jövővel foglalkoznak. Az
elmúlt év eseményeit leírta, s annyi változás történt, hogy a 2013. év elejére felhalmozott
hátralékot a bank felé az alapító rendezte. Jelenleg 35-40.000,- Ft körüli tőkével
rendelkeznek. A tájékoztatóban vázolta azokat a célokat, feladatokat, melyeket szeretnének
elérni.
A feladatok között említette, miszerint az önkormányzattal közösen odáig jutottak a jövő
tervezésében, hogy Zirc városában egy térfigyelő rendszert szeretnének kiépíteni. Utal a
tájékoztató 3. számú mellékletére, amely részletesen bemutatja azt a technológiát, ami
alkalmas lenne a bűnmegelőzésben, a kárfelderítésben és a városnak hasznot tudna hozni.
Jelzi, pályázati lehetőség nyílt anyagi forrás szerzésére, és azon dolgoznak, hogy a pályázatot
be tudják nyújtani. Ennek érdekében megtesznek mindent, s remélik, hogy hozzájutnak egy
kis tőkéhez, és némi támogatást tudnak szerezni vállalkozásoktól, cégektől, bankoktól,
intézményektől, magánszemélyektől. Amennyiben sikerül ilyen módon valamekkora összeget
összegyűjteni, illetve az önkormányzat valamivel hozzá tud járulni, akkor úgy gondolja, el
tudják indítani ezt a projektet. A tájékoztató tartalmaz egy tervezetet a kamerák
elhelyezéséről, azonban az anyagi lehetőségekhez mérten kevesebb kamerával, de
mindenképpen jó minőségű technikai berendezéssel indítanák a rendszer kiépítését, ami a
későbbiek során természetesen fejleszthető lenne.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő kérdezi, körülbelül mibe kerül a rendszer kiépítése?
Knolmayer László kuratóriumi elnök válasza, hogy jelenlegi számításaik szerint 10-12 millió
forinttal el tudnának indulni, majd az anyagi lehetőségek függvényében továbbfejlesztenék.
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Ebből az összegből a nagyobb tételt a rendőrségre telepítendő központ jelenti, mert jó
minőségű kamerát már 60-100.000,- Ft-ért lehet vásárolni. A tájékoztatóban jelezte, miszerint
beszerezték az E.ON Zrt. hozzájárulását, aki légvezeték nélküli összeköttetés esetén nem kér
ellenszolgáltatást a közvilágítási oszlopok felhasználásáért.
Kasper Ágota képviselő a pályázattal kapcsolatban kérdezi, kell hozzá önrész, vagy teljesen
lefedi a beruházás költségét?
Knolmayer László kuratóriumi elnök válasza, hogy a pályázati támogatás teljes egészében
fedezi a projekt költségét. Hozzáteszi, 10 millió forintos pályázatról van szó, s amennyiben
eredményes lesz, akkor ezzel az összeggel el tudnak indulni.
Horváth László képviselő érdeklődik, hogy az önkormányzat költségvetésében tervezték-e az
alapítvány támogatását?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy semmilyen civil szervezeti, alapítványi támogatás nem
szerepel a költségvetésben. A térfelügyeleti rendszer kialakítása kapcsán valószínűnek tartja,
hogy az önkormányzatnak kell részt vállalnia a történetben. Ez akkor válik aktuálissá, ha a
pályázat olyan szinten körvonalazódik, hogy már pontos műszaki tartalmat és ahhoz
kapcsolódó költségeket is jelent. Úgy gondolja, akkor mindenféleképpen kell előterjesztést
készíteniük, egyrészt a pályázat benyújtásához szükséges együttműködés jóváhagyása,
másrészt – ha szükséges – a forrás-kiegészítés tárgyában.
Hozzászólás
Horváth László képviselő úgy gondolja, ha az önkormányzat létrehoz valamilyen nonprofit
szervezetet, akkor azért felelős is. Véleménye szerint nem fordulhat elő olyan, miszerint az
önkormányzat úgy egészíti ki az alapítvány veszteségét, hogy a felhalmozott hátralékot
rendezi a bank felé. Úgy véli, a működési összeget mindenképpen az alapítvány
rendelkezésére kell bocsátani, különben felesleges létrehozni. Amennyiben létrehozták, akkor
felelősek érte, s a működéséért is felelősek.
Utal arra, hogy annak idején a Tourinform Iroda esetében is a költségként szereplő összeget
odatették a TDM támogatásához. Hangsúlyozza, a Turisztikai Desztinációs Menedzsment egy
nonprofit szervezet, s igazából az önkormányzatnak nem feltétlen kellett volna azt a
bértömeget odatenni. Tehát, megítélése szerint ennek a hasonlatosságára a közbiztonsági
alapítványt is egyfajta működési költséggel mindenképpen kell támogatni, másrészt olyan
tőkével, amit felmutatna, mert valamiféle „koldulásról” van szó, amikor a gazdasági
szervezeteket megkeresi, mivel cserébe egyfajta biztonságot ígér azért, hogy támogassák az
alapítványt. Az a jó, ha egy alapítványt valaki önszántából támogat, és az nyújt megfelelő
alapot ahhoz, hogy a pályázatát benyújtsa. Természetesen, akkor visszatérhetnek erre, ha ez
az alap kevés és ki kell egészíteni, de mindenképpen segítené annak az induló tőkének a
létrehozását, amivel elmehet a cégekhez. Véleménye szerint az nem megoldás, hogy
létrehoznak egy alapítványt, és utána üres zsebbel útjára engedik. Úgy gondolja, akkor
működik a dolog, ha mögé teszik ők is azt a pénzt, amivel elindulhat, s így találni fog
támogatókat cserébe azért az ellentételezésért, ami a térfigyelő kamerák elhelyezését, azok
beszerzését illeti.
Véleménye, ha létrehozták az alapítványt, akkor tegyék mögé azt a tőkét, ami a működését
biztosítja.
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Megjegyzi, az alapítványt önkormányzati támogatással kellene segíteni az E.ON Zrt-vel való
egyezkedésnél, mert ha ennek közérdekű jelentősége van, akkor a szolgáltató is nyitottabb az
oszlopok átengedésére a technika kiépítéséhez. Nem tudja, hogy a tájékoztatóhoz mellékelt
kamera kiosztási javaslat milyen alapon készült, volt-e valamilyen szakmai háttérmunka.
Megítélése szerint miután a városban számos beruházás van a kivitelezés időszakában, és
számos fejlesztésen már látszik, hogy a vandalizmus áldozatává vált, emiatt a
városközpontban sokkal inkább sűríteni kellene a kamerarendszert. A maga részéről a tér- és
közterület figyelő kamerarendszer kiépítését támogatja.
Ottó Péter polgármester jelzi, miután tájékoztató napirendi pontról van szó, ezért vitát nem
nyitnak, kérdéseket lehet feltenni.
Kifejti, az önkormányzat annak idején nem azért hozta létre az alapítványokat, hogy azokon
keresztül támogasson közcélokat – akár a közbiztonság, akár a Zirci Erzsébet Kórház
fejlesztését –, mert ezt közvetlenül is meg tudja tenni. A mai ülés előterjesztései között
szerepel a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója is, amely alapítvány részére az
önkormányzat – ahogy a közbiztonsági alapítványnak sem – egy fillér támogatást nem adott, s
mégis 1,3 millió forint támogatás nyújtásáról számol be. Elhangzott, hogy le kell zárni a
múltat és nézzenek előre. E megfogalmazásnak van egy olyan olvasata számára, hogy nem
kellő hatékonysággal működött korábban az alapítvány. Úgy véli, vannak olyan lehetőségek,
melyeket csak civil szervezetek, alapítványok tudnak elérni, például az adó 1 %-a. Egyébként
úgy gondolja, jó a szakmai együttműködés az alapítvány és az önkormányzat munkatársai
között. A pályázat elkészítésében ugyancsak oroszlánrészt fognak vállalni annak érdekében,
hogy azok az adminisztratív feladatok, amelyek óhatatlanul is együtt járnak egy pályázat
elkészítésével, ne a kuratórium elnökének vállát nyomják. Természetesen az is igaz, amit
képviselőtársa elmondott, mert örülne, ha a civil szervezeteket valamilyen elvek mentén
anyagilag sokkal hathatósabban tudnák támogatni.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással a Zirci
Közbiztonsági Alapítvány tájékoztatóját tudomásul veszi.

3./ Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását az alábbi
módosításokkal:
- az 1. § (2) bekezdésben „8420 Zirc, Köztársaság u. 3.”
- A 17. § (1) bekezdésben „A képviselő-testület rendes üléseit a félévenként elfogadott
munkaterv alapján tartja.”
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
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Kasper Ágota képviselő javasolja kiegészíteni a 46. § (1) bekezdés 1. pontját a következők
szerint: „az oktatási, a kulturális, az ifjúsági, a szociális, a sport és az egészségügyi célra
használt tulajdonnal kapcsolatos intézkedéseket,”.
Javasolja kiegészíteni ugyancsak a 46. § (2) bekezdés 1. pontját a következők szerint:
„javaslatokat készít az oktatási, a kulturális, az ifjúsági, a szociális, a sport és az
egészségügyi ágazat fejlesztési elképzeléseinek kidolgozásához,”.
Ottó Péter polgármester utal a rendelet-tervezet 26. § (2) bekezdés b) pontjának bg)
alpontjára, amely rossz hivatkozást tartalmaz, ugyanis a 18. § (4) bekezdés k) pontja nem a
sajtó képviselőire vonatkozik. Úgy véli, a csúszás abból adódik, hogy a 18. § (4)
bekezdéséből technikai okok miatt kimaradt – ami korábban benne volt a j) pontban – a
választókerület országgyűlési képviselője, aki szintén az állandó meghívottak között szerepel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester a bizottság és képviselőtársa által megfogalmazott módosító
javaslatokkal egyetért, azokat befogadja.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással
rendeletet alkot:
14/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet
Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

4./ A közterületek használatáról szóló 49/2009. (XII.31.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a 8. §
alábbi módosításával:
„Alkalmi árusítás
5 m2-ig: 600,- Ft/m2/nap, ezen felül
20 m2-ig: 150,- Ft/m2/nap, ezen felül
50,- Ft/m2/nap”
Sümegi Attila jegyző röviden ismerteti a rendelet-módosítás indokait. Jelzi, hogy a bizottság
által javasolt pontosításokat befogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet
a közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

7./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2013. II. félévi pályázati kiírás
Előadó: Horváth Ivett Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
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
125/2013.(V.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint kiírja a 2013. II. félévi középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázatot.
2./ A képviselő-testület az ösztöndíjpályázat lebonyolítására felkéri a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét.
Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester
2./ pontban: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pontban: 2013. május 29.
2./ pontban: 2013. augusztus 20. és a pályázati kiírás szerint

8./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2013.(V.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Társulási Tanács 2013. április 24-i
ülésen jóváhagyott – a Zirci Kistérség Települési Többcélú Önkormányzatainak Többcélú
Társulási Megállapodás módosítását, valamint az ez alapján elkészített egységes
szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Kistérség Települési Többcélú
Önkormányzatainak Többcélú Társulási Megállapodás módosításának, valamint az ez
alapján elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. június 10.

9./ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása
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
127/2013.(V.27.) határozata
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 17/2013.(I.31)
határozatával elfogadott Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lépjen.
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2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont alapján gondoskodjon az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. június 30.

10./ Egyéb ügyek
a/ Beszámoló a közművelődési intézmények 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság az előterjesztést
tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő bizottsági ülésen már felvetette, hogy a beszámolóban vannak olyan
ellentmondások, amiket célszerű lenne feloldani és megpróbálni összefésülni a kezelhetőség
szempontjából is, hogy egyértelműbb legyen. Utal a beszámoló „Az intézmény működésének
feltételei – Személyi feltételek” címszó utolsó bekezdésének utolsó mondataira, mely szerint
„Tapasztalat, hogy a végzettség és a gyakorlati kompetenciák nincsenek egyensúlyban. Nem
mindenki felel meg egészen az adott szakfeladathoz szükséges végzettségét igazoló
elvárásoknak. A jövőben ez továbbra is megoldásra váró feladat.” A 2013. évi munkaterv
bevezetője ugyanakkor azt írja, hogy „A dolgozók megfelelő szakmai tudással és
tapasztalattal rendelkeznek, aktívan közreműködnek a kultúra közvetítésében.
Együttműködők, képesek csapatszellemben dolgozni, egymást segítik.” Véleménye szerint e
két megfogalmazás üti egymást.
Bieberné Réz Ágnes igazgató elmondja, ez abból adódik, hogy a korábbi megbízott
intézményvezető munkaköri átcsoportosításokat végzett, ami folytán valóban történt olyan
átcsoportosítás, amelyben egy dolgozó a papírjának megfelelő munkakörbe került átsorolásra.
Azonban a tapasztalat azt mutatja, hogy abban nem annyira megfelelő, mint a korábbi
munkakörében volt. Arra utalt, hogy egyébként tapasztalattal és tudással rendelkeznek, de a
végzettségük nem mindig fedi azt, amit igazából teljesíteni tudnak. Ebből következően még
egyszer át kell gondolni a munkaköri feladatokat, hogy az intézmény hatékonyabban tudjon
működni.
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
128/2013.(V.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési
Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

b/ A Zirci Városi Vegyeskórus támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő elmondja, az önkormányzat ezeket a támogatásokat hol így, hol úgy
oldja meg, s most éppen az ad-hoc jellegnél tartanak, mert ha valakiben felvetődik, hogy
támogatásra van szüksége, akkor a testület dönt róla. Egyszer már eljutottak arra az
álláspontra, hogy egyfajta stratégiát kellene e mögé tenni, ami alapján ezeket a forrásokat
elosztják. A kórus esetében is azt gondolja, hogy kulturális misszióra megy, mert a pohlheimi
kapcsolataikat nagyrészt a kórusnak köszönhetik. Úgy véli, ezeket ismét valahogy kezelni
kellene, de nem elvetve az ad-hoc jellegű támogatásokat, mert nem lehet mindig kiszámítani a
támogatásra érdemes eseteket. Viszont egy alapszintet mégis meg kellene határozni a maguk
számára a későbbiek során, amihez képest lehet dönteni. Most azt látja, hogy kezd elindulni a
folyamat az ad-hoc jellegű támogatások irányába, amit nem tart önmagában kimondottan
jónak.
Ottó Péter polgármester egyetért képviselőtársa javaslatával, s miután napirendre kerül a
költségvetés módosítása, megnézik az önkormányzat lehetőségeit, és amennyiben mód lesz rá,
akkor rendeleti szinten különítenének el forrást a helyi civil szervezetek támogatására. Úgy
gondolja, célszerű lenne a korábbi évek gyakorlatának megfelelően erre pályázatot kiírni, s
természetesen figyelembe venni azokat a támogatásokat, amelyeket a civil szervezeteknek az
önkormányzat az elmúlt időszakban nyújtott.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2013.(V.27.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének Általános működési tartaléka terhére a Zirci Városi Vegyeskórus
(Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület) 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. május 31.
3./ pont esetében: folyamatos

11./ Tájékoztató a zirci köztemetők fenntartásával és az üzemeltetéssel összefüggő 2012-es
bevételekről, kiadásokról és a tevékenységről
Előadó: Schreindorfer Károly ügyvezető
Schreindorfer Károly ügyvezető a tájékoztatóval kapcsolatban megjegyzi, hogy az országban
nincs olyan temető, ami ne lenne veszteséges, így a zirci köztemetők üzemeltetésének 1,5
millió forintos vesztesége még jónak mondható. Jelzi, hogy az Országos Temetkezési
Intézettől kapott tájékoztatás szerint a temetőkről és a temetkezésekről szóló törvény meg fog
változni sok olyan pontban, ami az üzemeltetőt jobban preferálja, hogy valami előnye legyen
annak, aki a temető rendjéért, tisztaságáért felel.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét, valamint
azt, hogy a júniusi képviselő-testületi ülésre készüljön előterjesztés a temetők területén lévő
fák kivágásával kapcsolatban.
Kérdés
Horváth László képviselő szerint korábban már volt szó a fák kivágásáról. Kérdezi, megint
van veszélyes fa?
Schreindorfer Károly ügyvezető válasza, hogy az önkormányzat favizsgálót kért fel, aki
részben az alsó temetőnél a 11 db hársfából négyet kivágásra javasolt. A felső temetőnél a
kilenc platán fából egyet kivágásra, a többit pedig fiatalításra és vegyszeres kezelésre javasolt,
ami majdnem annyiba kerül, mint a kivágás. Ezt nem tudják minden évben kifizetni a temető
bevételéből, ezért el kellene dönteni, mi legyen, ugyanis annak sincs értelme, hogy apránként
vágják ki a fákat.
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Horváth László képviselő kérdezi, van forrás a fakivágásra?
Schreindorfer Károly ügyvezető válasza, hogy a sírhely elhatárolás pénzből lenne 1 millió
forint, de a fák kivágása többe kerül. Be tudják ütemezni, de nem lesz meg a teljes fedezet.
Ottó Péter polgármester szerint nem az a kérdés, hogy fát kivágni vagy sem, hanem mennyit.
Amennyiben a szakértő álláspontját veszik figyelembe, akkor viszonylag kevés az a fa, amit
azonnal kivágásra javasolt, ugyanakkor a történet folyamatossá válik. Ha néhány fa
kiemelésre kerül, az a többi fának is a támaszát valamilyen szinten elveszi. A sírokra lehulló
ágak, és az avar folyamatosan ott marad problémaként, a gyökerek károkozása szintén.
Elsősorban abban kell döntést hozni, hogy mi legyen összességében a temető területén
található nagyméretű idős fák sorsa. Említi, hogy egy korábbi testületi ülésen tájékoztatóként
szerepelt a favizsgálat eredménye, amelyből egyértelművé vált, hogy van, amit ki kell vágni.
A júniusi előterjesztés inkább arról szól, hogyan lehet szakmailag egy olyan megoldást találni,
ami nemcsak rövid-, hanem középtávra is szól.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a zirci
köztemetők fenntartásával, az üzemeltetéssel összefüggő 2012-es bevételekről, kiadásokról és
a tevékenységről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

12./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról
Előadó: Dr. Buda Imre kuratóriumi elnök
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással a Zirci
Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatóját a vagyon kezeléséről és felhasználásáról tudomásul
veszi.
14./ Tájékoztató a gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátásáról
Előadó: Molnár Tamás állatmentési részlegvezető
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a
gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
15./ Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc
Városi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

16./ Zirc város területén csapadékvíz elvezetési problémák leltára
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés
Horváth László képviselő úgy véli, a csapadékvíz-elvezető rendszerről nem azért kérték a
tájékoztatót, hogy leírják, hol vannak a problémák, hanem azért, hogy készüljön egy
intézkedési terv, amihez költségvetést is csatolnak. Megítélése szerint ez kifejezetten egy
olyan napirendi pont, ami további döntéseket és intézkedéseket igényel. Ezt a tájékoztatót
nem tudja elfogadni, mivel ebben dönteni kellene a következő lépésről. Javasolná, miszerint a
„Zirci Városüzemeltetés” Kft. tegyen hozzá egy költségvetést, egy humánelemzést, hogy
milyen ütemben, milyen erőforrásokkal tudja a saját maguk által elhárítható problémákat
megoldani. Rendben van, hogy tájékoztató, amit tudomásul vesznek, de azt követően mi
történik? Véleménye szerint semmi.
Ottó Péter polgármester szerint nem arról van szó, hogy nem történik semmi. Jelzi,
képviselőtársának lehetősége lett volna a napirendi pontokra vonatkozó javaslat
ismertetésénél a módosításra.
Hangsúlyozza, ha a tájékoztatóban szereplő prioritási sorrend első hat pontját tekintik, akkor
ahhoz első sorban külső erő szükséges, ami azt jelenti, hogy valamilyen pályázati forrás. Jelen
pillanatban nincs olyan pályázati kiírás, amire pályázatot lehetne benyújtani. Az egész
felülvizsgálatnak – ami egyébként folyamatos a hivatal szakemberei által – az a célja, hogy
folyamatosan képben legyenek. A képviselő-testület elé került egy olyan anyag, amiből
mindenki tájékozódhat, hol vannak ilyen problémák, s ha bárkit megállít a város bármely
polgára, akkor el tudja mondani, hogy napirenden van, s amint lehetőség lesz pályázati
támogatásra, neki tudnak állni és megoldják a problémát.

18
A saját erőből megoldható problémák tekintetében arra törekszenek, hogy a lehetséges
közcélú foglalkoztatottak létszámát feltöltsék, és velük nekiálljanak e feladatoknak. Az, hogy
tájékoztató keretében került a képviselő-testület elé, nem azt jelenti, hogy erre vonatkozóan
nem lesz intézkedés és döntés. Amennyiben olyan döntést lehet meghozni, amely akár külső
forrás bevonásával, akár önkormányzati forrás biztosításával egy feladat megvalósítását
jelenti, akkor a korábbiaknak megfelelően előterjesztést fognak készíteni.
Baranyai József képviselő hiányolja a leltárból a Ciklámen és Hóvirág utca kereszteződését,
ahol szintén problémák vannak a csapadékvíz-elvezetéssel.
Kaszás Béla osztályvezető jelzi, hogy a problémát ismerik, s elnézést kér, amiért kimaradt a
listából. Hozzáteszi, folyamatosan mérik fel a problémákat, így bővülni fog a lista.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a Zirc
város területén csapadékvíz-elvezetési problémák leltáráról szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.

17./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Horváth László képviselő a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség közgyűléséről érdeklődik.
Vörös Kálmán alpolgármester elmondja, hogy a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség
közgyűlésén beszámolókról volt szó, többek között az elmúlt időszak eseményeiről és egy
határozatról, amit az önkormányzatok meg fognak kapni. A határozat célja, hogy Budapest és
Vác között motorvonatok kerülnek leszerelésre, amelyek igényléséhez az önkormányzatok
járuljanak hozzá. Tehát, több önkormányzat is egyszerre kérje, hogy e motorvonatokkal a 11es vasútvonalat fejlesszék. A határozat kitér arra is, hogy a vasúti vágányok javítása a
következő időszakban hol és milyen ütemezéssel történjen.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, elvi támogató határozatok meghozatalára fogja felkérni a
Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség a 11-es vasúti vonal menti önkormányzatokat, hogy
azok a vasúti járművek, amelyek sokkal korszerűbbek, mint a vonalon közlekedő motoros
szerelvények, ide kerülhessenek, és egy magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása váljon
lehetővé.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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18./ 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

19./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
Horváth Ivett bizottsági elnök
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

20./ Tájékoztató a közművelődési intézmények 2013. évi munkatervéről
Előadó: Ottó Péter polgármester
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 a
közművelődési intézmények 2013. évi munkatervéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 05 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

