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JEGYZŐKÖNYV
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. október 22-én 17 órai kezdettel tartott
ünnepi alakuló üléséről

A képviselő-testület ünnepi alakuló ülésének helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester
Dr. Benczik Adrienn, Horváth László, Dr. Horváth Sándor, Kasper Ágota, Dr. Kovács László,
Lingl Zoltán, Nemes István, Vörös Kálmán képviselők (9 fő)
- meghívottak:

Sümegi Attila jegyző,
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője,
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője,
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője,
Várszegi Bernadett Építésügyi Osztály vezetője,
Kapitány Zsolt Önkormányzati Osztály vezetője,
Findeisz János díszpolgár,
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár,
Illés Ferenc díszpolgár,
Dr. Szántó József díszpolgár,
Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde vezetője,
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház igazgatója,
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft.
ügyvezetője,
Kropf Miklós Zirci Járási Hivatal vezetője,
Dr. Árpásy Tamás Zirci Járási Hivatal vezető-helyettese,
Nagyné Fáró Katalin Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ vezetője,

- a sajtó képviseletében: Kutasi Zsófia (NAPLÓ),
valamint megjelent még kb. 30 fő érdeklődő zirci állampolgár.

Ottó Péter polgármester köszönti az alakuló ülés résztvevőit és a képviselő-testület
megválasztott tagjait, akiknek gratulál a megválasztásukhoz. Megköszöni a választópolgárok
bizalmát, amit a képviselő-testület tagjainak, illetve a polgármester megválasztásával
kinyilvánítottak. Köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik részt vettek a választásokon és éltek
a választás lehetőségével. Köszöni a Helyi Választási Iroda, a Helyi Választási Bizottság és a
Szavazatszámláló Bizottságok választások során végzett munkáját.
Elmondja, ha választásokról beszélnek, akkor egyértelmű, hogy a képviseleti demokrácia
egyik legfontosabb eseményéről szólnak, amely választási ciklusokra meghatározza egy
település döntéshozói szervét. Amikor egy kampányidőszakot élnek meg, akkor természetes,
hogy a változáspártiak elsősorban arra helyezik a hangsúlyt, mi nem működött
megfelelőképpen, milyen hiányosság és probléma van a településen.
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Míg azok, akik az állandóságot szeretnék a továbbiakban is látni, egyértelmű, hogy az elmúlt
időszak eredményeire hívják fel elsősorban a figyelmet. Úgy gondolja, mindenkinek kellő
önkritikával kell szemlélnie a saját álláspontját onnantól kezdve, hogy egy új képviselőtestület megválasztásra kerül. A régieknek is, akik hozzátehettek az elmúlt időszak
történéseihez. Tudniuk kell, hogy vannak olyan feladatok, területek, ahol szükség van a
változásra, amit lehet jobban végezni. Ugyanakkor az újaknak is tudni kell, hogy nem minden
rossz, ami a városban történt. Kellő kritikával kell visszafelé tekinteni, és kellő bölcsességgel
előre.
Amennyiben Zirc város helyzetét nézik, akkor a képviselő-testület egyik első és legfontosabb
feladata lesz az alakuló ülést követő 6 hónapon belül az önkormányzat gazdasági
programjának megalkotása. Azonban addig sem várhatnak és ülhetnek tétlenül, mivel a 20142020-as Európai Uniós programozási időszak operatív programjai elkészültek, brüsszeli
jóváhagyásra várnak. Ezen operatív programokhoz Zirc Város Önkormányzata is hozzátette a
magáét. Úgy véli, nagyon sok olyan projektjavaslatot fogalmaztak meg, amely Zirc
városának, illetve térségének érdekét szolgálja, a fejlesztést tűzte ki célul. Ebből következik,
hogy lehet és kell is bizonyos szempontból ciklusokban gondolkodni, de ugyanakkor
egymásra épülő és egymás melletti folyamatokról van szó, amelyeket egy új képviselőtestületnek szintén tovább kell vinnie annak érdekében, hogy a település működőképes
maradjon, s a mindannyiuk által fontosnak tartott fejlesztéseket meg tudják valósítani.
Hangsúlyozza, a mozgástér rendkívül szűkös, mert ha belegondolnak, minden település
esetében adott az a fizikai környezet, amelyben élnek, annak előnyeivel, hibáival,
problémáival együtt, s ugyanakkor általában adott az a lehetőség is, amely a hibák és a
problémák, a fejlesztendő területek képviseletére rendelkezésre áll. Elsősorban az anyagi
forrás szűkösségére gondol. Véleménye szerint a ’90-es évek óta nem volt a város olyan
gazdasági helyzetben, mint amilyenben jelen pillanatban van, és az ország nagyon sok
települése mondhatja el ezt magáról. Köszönhető ez egyrészt az állam általi
adósságátvállalásnak, másrészt a feladatfinanszírozásra történő áttérésnek, harmadrészt a
költséghatékony és takarékos gazdálkodásnak. Vannak lehetőségeik, azonban csodákat e
lehetőségektől nem várhatnak, az önkormányzat biztonságos működtetésére elegendőek,
illetve elég ahhoz, hogy a megjelenő pályázatokhoz szükséges önerővel, forrásokkal
rendelkezzenek. Minden önkormányzat számára egyre fontosabb kell, hogy legyen a helyi
gazdaság fejlesztése. Úgy véli, Zirc városa több szempontból is hátrányos település, ha az
évtizedek során kialakult ipari struktúra és termelő infrastruktúra lehetőségeit nézik. Ezért a
helyben működő vállalkozások lehetőségeire, adottságaira és fejlesztési irányaira tudnak
elsősorban építeni. Mindemellett természetesen arra is komoly hangsúlyt kell helyezniük,
hogy külső vállalkozásokat próbáljanak behozni a városba.
Nagyon röviden ennyit szeretett volna elöljáróban elmondani és azt kéri a város összes
polgárától, civil szervezeteitől, vállalkozásaitól, a városban meghatározó intézményektől és
képviselőiktől, legyenek partnerei a képviselő-testületnek, hogy közösen tudják városukat
képviselni, és közösen tudják a fejlődést szolgálni. Ehhez kíván mindenkinek, a képviselőtestület minden tagjának kellő kitartást, bölcsességet és nagyon jó egészséget.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület valamennyi megválasztott tagja jelen van, így a
képviselő-testület alakuló ülése határozatképes.
A meghívó szerint javaslatot tesz az alakuló ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A napirendi javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, s
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2014.(X.22.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alakuló ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
1./ Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Sümegi Attila jegyző
2./ A polgármester eskütétele
Előadó: Sümegi Attila jegyző
3./ Alpolgármester megválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ Alpolgármester eskütétele
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
6./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Ottó Péter polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Az önkormányzati képviselők eskütétele
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Sümegi Attila jegyző előtt a képviselő-testület tagjai a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28. § (2) bekezdése alapján esküt
tesznek, majd aláírják az esküokmányokat.

2./ A polgármester eskütétele
Előadó: Sümegi Attila jegyző
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Sümegi Attila jegyző előtt Ottó Péter polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. §-a alapján esküt tesz, majd aláírja az esküokmányt.

3./ Alpolgármester megválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester utal az előterjesztésre, melyben jelezte, hogy az alpolgármester
személyére képviselő-testületi ülésen fog javaslatot megfogalmazni. Javasolja
alpolgármesternek az előző ciklushoz hasonlóan Vörös Kálmán képviselőt.
Kifejti, az előző ciklus során lehet, hogy voltak olyan időszakok – de úgy gondolja, minden
munkatársi viszonyban vannak ilyen időszakok –, amikor adott esetben viták kereszttüzében
végezték a munkájukat. Azonban úgy véli, e kérdéseket mindig megfelelő módon kezelni
tudták. Összességében elmondható, hogy jó együttműködést tudhatnak maguk mögött az
elmúlt négy év során. Ezt az együttműködést szorgalmazná a következő időszakban is.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy méltányolják a polgármester személyi javaslatát és ez
irányú kérését. Az alpolgármester esetében a polgármester közvetlen munkatársáról van szó,
aki a munkáját mindenben segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti. Úgy gondolja, minden
vezető arra törekszik, hogy a közvetlen helyetteseit saját maga tudja megválasztani. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény képviselőtestületi hatáskörbe helyezi az alpolgármester megválasztását, javaslattételi lehetősége a
polgármesternek van.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák szavazatukkal a javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy az alpolgármester megválasztása titkos szavazással
történik a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. A titkos szavazás lebonyolításához a
képviselő-testület tagjai köréből Szavazatszámláló Bizottságot kell választani. A bizottság
elnökének javasolja Horváth László képviselőt.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Horváth László képviselő
nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
187/2014.(X.22.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az „alpolgármester-választás” tárgyban a
titkos szavazást lebonyolító Szavazatszámláló Bizottság elnökének Horváth László képviselőt
választja meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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Ottó Péter polgármester a Szavazatszámláló Bizottság tagjának javasolja Kasper Ágota
képviselőt.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Kasper Ágota képviselő
nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
188/2014.(X.22.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az „alpolgármester-választás” tárgyban a
titkos szavazást lebonyolító Szavazatszámláló Bizottság tagjának Kasper Ágota képviselőt
választja meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester a Szavazatszámláló Bizottság tagjának javasolja Nemes István
képviselőt.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Nemes István képviselő
nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
189/2014.(X.22.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az „alpolgármester-választás” tárgyban a
titkos szavazást lebonyolító Szavazatszámláló Bizottság tagjának Nemes István képviselőt
választja meg.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester a titkos szavazás időtartamára szünetet rendel el.
Szünet után
Horváth László Szavazatszámláló Bizottság elnöke tájékoztatása szerint a titkos szavazás
eredménye 9 érvényes szavazat, melyből 3 igen szavazat, 5 nem szavazat és 1 tartózkodás
volt. Ebből következően a képviselő-testület Vörös Kálmán képviselőt nem választotta meg
az alpolgármesteri tisztségre.
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Ottó Péter polgármester megköszöni a Szavazatszámláló Bizottság munkáját. Hozzáteszi, a
polgármester kötelezettsége továbbra is fennáll, ezért a képviselő-testület tagjaival
konzultációt folytatnak a közeljövőben, hogy az alpolgármesteri tisztség mielőbb betölthető
legyen.

5./ A polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény alapján a polgármester illetményét a helyettes államtitkár
illetményéből kell kiszámítani. Az 1501 - 10000 fő lakosságszámú település polgármestere
esetében a helyettes államtitkár illetményének 60 %-a a polgármester illetménye. A
korábbiaktól eltérően már nincs „tól-ig” határ, fix összeget állapít meg a jogszabály. Jelen
esetben ez forintra levetítve és száz forintra kerekítve 448.700,- Ft-ot jelent.
Kéri a képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal (Ottó Péter polgármester
nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2014.(X.22.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ottó Péter polgármester illetményét a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak
alapján számított 448.727,- Ft összegben, illetve az illetményszámfejtéshez kerekítve
448.700,- Ft összegben állapítja meg 2014. október 12. napjától.
Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: azonnal

6./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ottó Péter polgármester az előterjesztés határozati javaslatát – miután az 1./ pont semmisnek
tekintendő – az alábbiak szerint módosítja:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíját 179.500,- Ft
összegben állapítja meg a tisztség betöltésének napjától.”
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő az alpolgármester választással kapcsolatban idézni szeretne a
Magyar Nemzet 2014. október 20-án megjelent számából, mely szerint „A kormányfő
ugyanakkor nem hagyta figyelmen kívül a győztest terhelő felelősséget sem. Kiemelte, a
választók az összefogásra adták a voksukat a széthúzás ellenében, s bár nem mindenki
szavazott a FIDESZ-KDNP jelöltjeire, akik mandátumot szereztek, azoknak az egész
nemzetet kell képviselniük.”
„Ugyancsak munkára, alázatra és szerénységre kérte a FIDESZ-KDNP megválasztott
polgármestereit és képviselőit Kósa Lajos, a FIDESZ ügyvezető alelnöke. A politikus azért
tartotta ezt fontosnak, mert véleménye szerint, ahol a kormánypárti jelöltek kikaptak, ott nem
voltak elég alázatosak, nem szolgálatnak fogták fel a bizalmat. Ha ugyanis valakit
megválasztanak polgármesternek, képviselőnek, akkor mindenkinek köszönnie kell,
mindenkit meg kell hallgatnia függetlenül attól, milyen a beosztása vagy a pártállása.”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
191/2014.(X.22.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíját 179.500,- Ft
összegben állapítja meg a tisztség betöltésének napjától.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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Kropf Miklós Zirci Járási Hivatal vezetője gratulál a polgármesternek és a képviselőknek az
újraválasztásukhoz, illetve az új képviselőknek a megválasztásukhoz. Úgy gondolja – s ezt
tapasztalta korábban –, hogy a lakótársaiktól kapható legnagyobb tisztelet az, amikor egy
közösség képviseletét bízzák a választás során közvetlen választással valakire. Ehhez a
munkához kíván mindenkinek jó erőt, egészséget. Hozzáteszi, azt is tapasztalhatják, hogy a
konfliktusok, nézeteltérések legnagyobb hányada alapvetően az elégtelen kommunikációból
származik. Azt kívánja, hogy legyen idejük, türelmük az előterjesztéseket, a
véleménykülönbségeket addig érlelni, megbeszélni, amíg a konszenzust meg tudják találni.
Miután azt tapasztalják, hogy a város által működtetett közös önkormányzati hivatal és a
járási hivatal elhelyezése is meglehetősen szűkösen biztosított hely szempontjából, ezért az a
kérése a képviselő-testület tagjaihoz, szíveskedjenek megfontolni a mintegy 10 évvel ezelőtt
már felvetett városháza tetőtér-beépítési elképzelést. Megjegyzi, a jövőben a járási hivatal
feladatai is bővülhetnek, illetve a tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatal bővítése is szóba kerülhet, ezért mindkét félnek szüksége lehet
további helyre. Kéri a képviselő-testület támogatását amennyiben az ilyen irányú elképzelés
egybeesik a felmerülő igényekkel. Kéri polgármester urat, és a képviselő-testületet, hogy az
immár 21 hónap kiegyensúlyozott együttműködésével tudják Zircen és a térségében élő
emberek közszolgáltatásainak intézése érdekében a jó kapcsolatot fenntartani.
Köszöni a lehetőséget és jó munkát kíván.
Ottó Péter polgármester az ülést 17 óra 33 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

