Valami véget ért, s valami elkezdődött. Zirc Városi Önkormányzat új Képviselő-testülete
alakuló ülésének napján volt szerencsém néhány szót váltani dr. Czuppon Károly
alpolgármesterrel, aki az idei választásokon már nem indult. A rendszerváltozás óta végig
városunk képviselője volt, a legutóbbi ciklusban Zirc második számú embere. Azt mondja,
elfáradt, átadja helyét a fiataloknak. Alkalmam nyílt megtapasztalni a visszavonulás első
mozzanatait: alpolgármester úr kerítésfestésnek állt neki Zirc csendes szigetén, a Gyóni Géza
utcában, kihasználva az évszakhoz képest kellemes időjárási adottságokat. Büszkén mutatta
lovait, amelyekkel ezen túl még több idő jut majd foglalkozni. Sugárzott az őszi napfény az
Arborétum körül, a lóistállók mögött elrobogott egy kék színű vonat, felcsendült a Himnusz a
Városháza dísztermében. Beke Gyuláné korelnök – aki múltjában szintén kötődik az
alpolgármesteri tisztséghez – nyitotta meg az ülést, majd felkérte a Helyi Választási Bizottság
képviseletében jelenlévő Illés Ferencet az önkormányzati választásokról szóló beszámoló
megtartására és a megbízó levelek átadására. A polgármester illetményének megállapítása
után – titkos szavazással – új alpolgármestert választott a megüresedett-kiüresedett helyre az
első alkalommal összeülő testület Vörös Kálmán képviselő személyében, majd ezt követően
megállapította az ő tiszteletdíját is. A képviselők, a polgármester és az alpolgármester esküt
tettek többek között arra, hogy tisztségükből eredő feladataikat városunk fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítik.
Az alakuló ülés keretében került sor a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
önkormányzati rendelet módosítására, valamint a bizottságok képviselő elnökeinek és
tagjainak megválasztására.
Ottó Péter a körzetközponti feladatot ellátó önkormányzatok vezetőjének járó
legalacsonyabb illetményt kapja. Vörös Kálmán alpolgármester tiszteletdíját a testület 3,5-ös
szorzószámmal állapította meg, tekintettel arra, hogy – amint azt Ottó Péter polgármester
Kasper Ágota képviselőnek a szorzószám nagyságának az eredetileg felvetett 2,5-ös értékhez
képesti emelkedését firtató kérdésére adott válaszában kifejtette – négy évvel ezelőtt a
képviselő-testület azt a javaslatot fogadta el, amely ezen szorzószám megállapításáról szólt, az
előterjesztésben is ez a következetesség érvényesül. Az SZMSZ felülvizsgálatára azért került
sor rögtön az alakuló ülésen, mert az előző ciklushoz képest változások vannak a bizottsági
struktúrában. A bizottságok számának csökkentéséről és nevük egyszerűsítéséről is döntött a
testület. Ottó Péter polgármester az eddigi négy helyett három bizottság további működését
javasolta. A megszűnő az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság, ennek a feladatkörei
kettéválnak a továbbiakban. A bizottságok nevei és szerkezeti összetételei a következőképpen
változtak az előző ciklushoz képest:
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Kasper Ágota magyarosítási törekvései vezettek eredményre, amikor a képviselő-testület
elfogadta azzal kapcsolatos módosító indítványát, hogy a Humánerőforrás helyett Emberi
Erőforrás legyen a bizottság neve. A szavazáson a képviselők közül ketten „humánusok”
maradtak, míg Ottó Péter elmondta: nincs kifogása a névváltozás ellen, de hozzátette: a
humánerőforrás kifejezéssel egyértelműbbé válna, hogy a bizottság mivel foglalkozik, hiszen
az elnevezést magasabb szervek határozták meg. A rövid időn belül kétszeri névváltozáson is
áteső Emberi Erőforrás Bizottság elnökének Beke Gyulánét választották meg, a Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottságot Lingl Zoltán irányítja a továbbiakban, a sportügyekkel
bővülő Ügyrendi és Civil Kapcsolatok Bizottságának elnöke pedig dr. Varga Tibor maradt.
Zirc Városi Önkormányzat egymillió forintos támogatásban részesíti a vörösiszapkatasztrófa sújtotta településeket. Megállapodás keretében 500-500 ezer forint összegű
segélyt fog átnyújtani önkormányzatunk Devecsernek és Kolontárnak – döntött a testület.
Ottó Péter polgármester elmondta: az összegnek nagy súlya van a költségvetésben, de
jelképes a bekövetkező tragédia nagyságához képest. A képviselő-testület alakuló ülése a
Szózattal zárult.
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (2010–2014) az alakuló ülés ülésrendje
szerint:
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DR. VARGA TIBOR
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képviselő, Fidesz-KDNP

LINGL ZOLTÁN
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Összeállt és összeült az új testület…

Kelemen Gábor

