13 / 2008. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. július 3-án 17,00 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, Holl András, Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Pék László, Dr. Varga Tibor,
Vörös Kálmán (8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Dr. Czuppon Károly alpolgármester,
Horváth László képviselő,
Kovárczi Attila képviselő,
Nagy Tamás képviselő,
Ulrich Krisztián képviselő,

- késve érkezését előre jelezte:

Gartner József képviselő,

- meghívottak:

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Várszegi Bernadett osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 14 tagja közül jelen van 8 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 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
159/2008.(VII.3.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet magasabb vezetői álláspályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Pályázat benyújtása az ORTT-hez
Előadó: Ottó Péter polgármester
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3./ A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjaként „Önkormányzati kapacitásépítése program norvég tapasztalatok alapján 2009-2010” című projekt költségvetésének
önrészének biztosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv
módosítása folyamatában a módosítás irányát meghatározó dokumentum
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ A 148/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet magasabb vezetői álláspályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Kérdés
Kasper Ágota képviselő utal az előterjesztésben szereplő pályázati kiírásra, s érdeklődik, hogy
az illetmény vonatkozásában mit jelent a teljesítményhez kötött plusz díjazás?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy az előző pályázati kiírásban is így szerepelt. A
pályázónak adják meg azt a mozgásteret, hogy az általa végzett teljesítményhez kapcsolódóan
meghatározzon olyan juttatást, ami mérhető. Most lehetne gondolkodni azon, hogy mi legyen
ennek az alapja: az intézmény éves bevétele, s annak „x” százaléka, vagy a bevétel és a kiadás
közötti különbözet valahány százaléka. Úgy gondolja, ezt bízzák a pályázóra, majd azt
követően egyeztetés kérdése lehet a plusz juttatás mértéke. Ez azért fontos így, mert
önkormányzati intézményről van szó, s gyakorlatilag a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény határozza meg az illetménytábla szerinti juttatás lehetőségét. Azonban a mai magyar
egészségügyben ilyen feltételekkel nem biztos, hogy találnak intézményvezetőt.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
160/2008.(VII.3.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet
igazgatói – magasabb vezetői – feladatainak ellátására az előterjesztés 1. számú
mellékletében foglaltak alapján pályázatot ír ki.
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2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati eljárással kapcsolatos feladatok
elvégzésére.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos

2./ Pályázat benyújtása az ORTT-hez
Előadó: Ottó Péter polgármester
Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy
a mostani pályázat hasonló tartalommal kerül benyújtásra, mint az előző. Bíznak abban, hogy
sikeres lesz a pályázat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
161/2008.(VII.3.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Stúdió KB pályázatot
nyújtson be az Országos Rádió és Televízió Testület által meghirdetett Televíziós közéleti
magazinműsor támogatására.
A pályázat célja: Stúdió Kb. saját gyártású, közéleti magazinműsorának támogatása
A támogatott időszak: 2008.11.01 - 2009.10.31.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Saját forrás összesen:
3.250.000,- Ft
Ebből:
Tételes (pénzbeli önerő)
100.000,- Ft
Ráfordítás
3.150.000,- Ft
Hitel
0,- Ft
Támogatásból igényelt összeg
3.250.000,- Ft
Egyéb támogatás (nevesítve)
0,- Ft
Egyéb forrás
0,- Ft
Összesen
6.500.000,- Ft
2. A képviselő-testület a saját forrás pénzbeli önerő összegét és a Stúdió KB működtetését
mindenkori költségvetéseiben biztosítja.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2008. július 08.
2./ pont esetében: folyamatos
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162/2008.(VII.3.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az intézményvezetőt, hogy a Stúdió
KB által benyújtott ORTT pályázat elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötésének
feltételeiről a Képviselő-testületet tájékoztassa.
Felelős: Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető
Határidő: támogatási szerződés aláírásának határideje

3./ A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjaként „Önkormányzati kapacitásépítése program norvég tapasztalatok alapján 2009-2010” című projekt költségvetésének
önrészének biztosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
163/2008.(VII.3.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége tagjaként a 2008. évi tagdíj figyelembevételével a 2009. és 2010-re esedékes
rendes tagdíjat (a két évre) összesen 290.400,- forint összeget a TÖOSZ EGT és Norvég
Finanszírozási Mechanizmusok pályázati kiírása 4. kiemelt terület „A helyi és regionális,
valamint központi hatóságok / önkormányzatok kompetenciájának és adminisztratív
kapacitásának növelése beleértve információ-technológiai eszközök használatát” című
célterületére, „Önkormányzati kapacitás-építési program norvég tapasztalatok alapján
2009-2010” című projekt költségvetésének önrészéhez biztosítja. A fizetés ütemezése a
tagdíj-fizetéssel azonos módon történik.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
4./ Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv
módosítása folyamatában a módosítás irányát meghatározó dokumentum
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
164/2008.(VII.3.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város településfejlesztési
koncepciójának „Vizsgálandó Akli-pusztán a kijelölt idegenforgalmi területek bővítésének
lehetősége” szövegrészével összhangban a készülő szabályozási terv és helyi építési
szabályzat módosításaként támogatja a kijelölt idegenforgalmi terület (085/3-9,
085/11hrsz-ú ingatlanok) mellett (085/2 hrsz-ú ingatlan) funkcióban kapcsolódó
sportterület, golfpálya terület kijelölését, valamint a sporttevékenység által indokolt
mértékben a hivatkozott területeken az idegenforgalmi besorolás felülvizsgálatát.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az LT-PLAN Bt-vel (Tatabánya, Tátra u.
1/a, képviselője: László Tibor) 2007. április 2-án kötött, Zirc város szerkezeti- és
szabályozási tervéről szóló tervezői szerződés módosítását a jelen előterjesztés mellékletét
képező szerződéstervezet szerinti tartalommal jóváhagyja. A szerződésmódosítás
aláírására felhatalmazza a polgármestert.
3./ Az 1./ és 2./ pontban leírtak érvényességének feltétele, hogy a Török Biztonsági Szolgálat
Kft. az LT-PLAN Bt. tervezési munkatöbblet ellentételezésére 200.000,- Ft + ÁFA
pénzeszközt a Zirc Városi Önkormányzat részére a vonatkozó megállapodás aláírásától
számított 5 munkanapon belül átad. Ezen megállapodás aláírására a képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: a 3./ pontban leírtak teljesülésének napja
2./ pont esetében: a 3./ pontban leírtak teljesülését követő 8. munkanap
3./ pont esetében: 2008. július 9. (a megállapodás megkötése vonatkozásában)

5./ A 148/2008.(VI.23.) Kt. számú határozat módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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165/2008.(VII.3.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 148/2008.(VI.23.) Kt. számú határozatát
(továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:
1./ A Határozathoz kapcsolódó előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a képviselő- testület
által 2008. június 23-án jóváhagyott együttműködési megállapodás-tervezetben foglaltak
helyett a jelen előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást hagyja
jóvá.
2./ A Határozat 2./ pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: „Felhatalmazza a polgármestert
az 1./ pontban leírt módosított együttműködési megállapodás aláírására.”
A Határozat egyebekben változatlan marad.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2008. július 10.

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 17 óra 20 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

