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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2007. május 24-én 17,00 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Dr. Czuppon Károly alpolgármester,
Gartner József, Kovárczi Attila, Lingl Zoltán, Pék László, Dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán
(8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Baranyai József képviselő,
Holl András képviselő,
Horváth László képviselő,
Nagy Tamás képviselő,
Ulrich Krisztián képviselő,

Dr. Tóth Sándor aljegyző,
Wohlfart Zsuzsanna iskolaigazgató,
Kovárcziné Sárfi Andrea GAESZ mb. vezetője.

A képviselő-testület a 2007. május 21-én elfogadott napirendnek megfelelően az ülést
folytatja.

23./ Tájékoztató a Zirc-Akliban található egyes önkormányzati ingatlanok hasznosításáról
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban a hétfői ülésen már
elhangzott, miszerint a bérmunkaszerződés-tervezet 6./ pontjában a szerződő felek a
megállapodást 2007. május 15. napjától 2007. december 31. napjáig terjedő időtartamra kötik.
A 7./ pontban a dátum helyesen 2007. szeptember 30. lesz.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a ZircAkliban található egyes önkormányzati ingatlanok hasznosításáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.

- 2 24./ Fizetési meghagyás a Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet felé
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
Ottó Péter polgármester kifejti, hogy egy élelmiszer beszállító cég élt fizetési meghagyással a
Zirci Városi Bíróságon 2.600.000 Ft körüli kintlévőségének behajtása érdekében, amiből már
részteljesítést végzett az intézmény, és válaszlevelében javaslatot fogalmazott meg a további
tartozások ütemezésére. Az intézmény jelezte, hogy az a megállapodás, amelyre az érintett fél
hivatkozik, már hatályon kívül van az elmúlt évben egy közbeszerzési eljárás folytán
megkötött szerződés miatt. Az intézmény a fizetési meghagyásra ellentmondással kíván élni.
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, ez mit jelent?
Ottó Péter polgármester válasza szerint a bíróság meg fogja vizsgálni az ellentmondás
érvényességét. Azon pontokon, ahol egyértelműen igazolható a követelés ott végrehajtás
foganatosítható. Az intézmény a levelet elküldte a másik érintett félnek is. Egyelőre bíznak
abban, hogy bíróságon kívül sikerül megállapodni a céggel. Amennyiben ez nem történik
meg, akkor az önkormányzatnak lesz a feladata, hogy segítse rendezni az adósságot.
Dr. Varga Tibor képviselő javasolja, miszerint a képviselő-testület bízza meg az aljegyzőt és
őt, hogy vegyék fel a kapcsolatot a pápai felszámolás vezetőjével.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
188/2007.(V.24.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Varga Tibort, az Ügyrendi, Helyi
Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnökét és Dr. Tóth Sándor
aljegyzőt, hogy a Pápai Hús Zrt. felszámoló biztosával vegyék fel a kapcsolatot annak
érdekében, hogy bírósági eljáráson kívül történjen megállapodás a Városi Erzsébet Kórházrendelőintézet adósságával kapcsolatban.
Felelős: Dr. Varga Tibor bizottsági elnök
Dr. Tóth Sándor aljegyző
Határidő: 2007. május 31.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a kórház
fizetési meghagyásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

- 3 25./ Zirc és Környéke Közoktatási Iskola és Óvodatársulás megalakításának aktuális helyzete
Előadó: Wohlfart Zsuzsanna igazgató
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Kasper Ágota képviselő megérkezik az ülésterembe.
Wohlfart Zsuzsanna iskolaigazgató röviden elmondja, hogy közoktatási intézményfenntartó
társulás létrehozásáról van szó. Márciustól folyamatosan zajlanak a tárgyalások.
Véglegesedett, hogy a közoktatási intézményfenntartó társulásba mely települések
kapcsolódnak be, így Bakonybél, Pénzesgyőr, Lókút és Zirc társulna. Kétféle megállapodástervezet készült el: az egyik az iskolatársulásról, a másik pedig az óvodatársulásról szóló.
Elkészültek bizonyos költségszámítások, melyek még nem teljesek. Úgy tűnik, hogy
konszenzus alakult ki a társulni kívánó települések és Zirc között a megállapodás-tervezetben
meghatározott dolgokról. Az idő eléggé sürget, mivel az elkészített ütemtervhez képest
csúszásban vannak. Hozzáteszi, hogy tanév vége van és több kérdésben az iskolai, illetve
óvodai fórumok véleményét ki kell kérni. A jövő hét folyamán a megállapodás-tervezeteket
mindenképpen véglegesíteni kellene. Javaslatuk, hogy a társulni szándékozó települések, és
Zirc város képviselő-testületének közös ülésén lenne célszerű a megállapodást elfogadni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc és
Környéke Közoktatási Iskola és Óvodatársulás megalakításának aktuális helyzetéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 17 óra 15 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Tóth Sándor
aljegyző

