16 / 2010. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. július 23-án 9,09 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Dr. Czuppon Károly alpolgármester,
Baranyai József, Gartner József, Holl András, Horváth László, Kasper Ágota, Lingl Zoltán,
Nagy Tamás, Pék László, Dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán (12 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Kovárczi Attila képviselő,
Ulrich Krisztián képviselő,

Sümegi Attila aljegyző,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Szirbek Tiborné egészségügyi referens.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 14 tagja közül jelen van 12 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 12 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
153/2010.(VII.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
2./ Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet vonatkozásában kötött zirci Egészségügyi
Szakellátó Intézményi Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Nyertes TÁMOP pályázat fenntartói nyilatkozat tétel
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc igazgatói
álláspályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Zárt ülés keretében:
I. Személyi ügyek
1./ A II. számú fogorvosi körzet betöltése
Előadó: Ottó Péter polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.
2./ Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet vonatkozásában kötött zirci Egészségügyi
Szakellátó Intézményi Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő kifejti, amikor az önkormányzat módosította a kórház
költségvetését a célból, hogy a saját bevételt átcsoportosítja a folyamatban lévő szakrendelőberuházás finanszírozására, már említette, miszerint ez OEP támogatás, ami a kórház
működésének a fenntartására szolgál. A megyei önkormányzat közgyűlésének ülésén Dr.
Kovács Zoltán tanácsnok, az egészségügyi bizottság elnöke kiszúrta a költségvetés
módosításánál ezt a pontot. Hozzáteszi, hogy a javaslatot az egészségügyi bizottság
fogalmazta meg, mely szerint a megyei önkormányzat nem hajlandó mindaddig
társfinanszírozóként beszállni a kórház működési finanszírozásába, amíg ez a 30 millió Ft
nincs visszapótolva, ha adott esetben a kórház működése instabillá válik. Az instabil működés
következménye lehet, hogy a szakellátó intézmény gyakorlatilag belátható időn belül felépül,
aminek lesznek működési és fenntartási költségei, melyek a korábbi megállapodás alapján
megoszlanak 10 millió Ft erejéig a megyei önkormányzat és a város között. Úgy gondolja, a
város számára az egy jóval előnyösebb szerződés nem beszélve arról, hogy a szakrendelő
működése akkor kezdődik meg, amikor a városnak egyébként is komoly adósságterhei
jelentkeznek egyéb kötelezettségvállalások okán. Ezért ebben a formában rendkívül
kockázatosnak tartja, s megítélése szerint az OEP támogatás ilyen formában történő
átcsoportosítását csak és kizárólag záros határidőn belül visszafizetendő kölcsön jelleggel
lehetne megoldani. Amennyiben nem történik meg a megyei önkormányzat által módosításra
javasolt szerződés visszamódosítása, akkor a város rettenetes nagyot bukik. Egyrészt elbukja a
30 millió Ft-ot, másrészt a kórház működési finanszírozásához a megye által nyújtott évi 10
millió Ft-os támogatást is.
Az előterjesztést ebben a formában nem tudja elfogadni, mert meglehetősen kockázatos
helyzetet teremt a kórház-finanszírozás szempontjából.
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Ugyan napirendi pontként tárgyalják a TÁMOP pályázaton nyert támogatást, de úgy véli,
miután a szakrendelő működésére költségvetési előtanulmány nem készült - ismerve egy-két
részben zöldmezős, részben pedig korszerűsített szakrendelő működési kiadásait -, ezért a
kockázat-elemzést mihamarabb el kellene készíteni, hogy a készülő és az üzemeltetésre
kerülő létesítménynek milyen egyéb költségvetési vonzatai lesznek. Tart attól, hogy az OEP
finanszírozásból nem fogja tudni magát fenntartani a kórház és a szakrendelő együtt. Tehát, a
megyei önkormányzat által biztosított 10 millió Ft-ra a városnak a későbbiekben nagy
szüksége lesz.
Ottó Péter polgármester az elmondottakkal kapcsolatban megjegyzi, hogy a megyei
önkormányzattal az intézményfenntartó társulás azért jött létre, mert az intézmény rendkívül
rossz, eladósodott helyzetben volt, és szükség volt arra a mentőövként szolgáló megoldásra,
amit a megyei önkormányzattal történt hosszas tárgyalásokat követően sikerült elérni. Ennek
nem az volt a lényege, hogy a társulási megállapodásban benne legyen a 10-10 millió Ft-os
finanszírozási korlát. Jelzi, ez a megyei önkormányzat javaslatára került bele a
megállapodásba, mert ők akkor még nem látták annyira optimistán a jövőt, mint amennyire a
zirci önkormányzat bizakodott abban, hogy gazdaságilag egyensúlyi állapotba kerül az
intézmény. Az elsődleges cél az volt, hogy az intézmény által felhalmozott 60 napon túli
adósságállományt kezelni tudják, s hogy ne egy olyan folyamat induljon el, amely
visszafordíthatatlan az intézmény vagy akár az önkormányzatra nézve.
Pontosítja, hogy ez a 30 millió Ft nagyon hasonlít arra az összegre, ami plusz havi OEP
finanszírozást jelentett. Az előterjesztésben úgy szerepel, hogy a plusz havi
többletfinanszírozás volt az, ami tehermentesítette az intézményi saját bevételt. Az intézmény
a saját bevételének a terhére adta át ezt a finanszírozást a saját infrastruktúrájának a
fejlesztéséhez.
Utal képviselőtársa javaslatára, mely szerint készüljön olyan tanulmány, amely az új
szakellátó intézmény működési költségeiről nyújt képet. Hangsúlyozza, a pályázatot be sem
lehetett volna nyújtani e tanulmány nélkül. Tehát, rendkívül komoly számításokat kellett
végezni, mert nagyon fajsúlyos részét képezte a pályázatnak és annak értékelésének.
Dr. Czuppon Károly alpolgármester hozzáteszi, hogy a város semmit nem veszít azzal, ha a
társulási megállapodás 9. pontját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően módosítják.
Ugyanis a 9. pont szerint a megyei önkormányzat addig mentesül a 10 millió Ft hozzájárulás
teljesítésétől, amíg a város vissza nem pótolja a 30 millió Ft-ot.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy az intézményi társulás létrejötte előtt is a zirci
önkormányzat feladata volt – bármely intézmény esetében - működési hiány esetén a
költségvetési támogatás biztosítása. Úgy gondolja, a társulási megállapodás ilyen formában
történő módosítása ebből a szempontból nem jelent az önkormányzatra nézve hátrányt.
Horváth László képviselő szerint a zirci kórház a végrehajtott struktúra-átalakítással
gyakorlatilag arra az útra lépett, ami a gazdaságos működést előirányozta. Ez nem érdem, ez
egy eredmény. Ugyanakkor a megyei kórházzal történt fúzió, s az onnan kiküldött
betegállomány nagyban befolyásolja a zirci kórház bevételeit és teljesítőképességét. Ebből
kifolyólag szoros összefüggés van a megyei önkormányzat által fenntartott Csolnoky Ferenc
Kórház és a zirci kórház között. Miután a megyei önkormányzat elfogadott egy másik tervet,
mely szerint Pápán szintén egy rehabilitációs központ épül záros határidőn belül, ami
gyakorlatilag a zirci kórház terhére is szívhat el egyébként támogatott ellátásokat, ezért úgy
gondolja, mégis csak van abban kockázat, ha a város ebben a formában ezt bevállalja.
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Hangsúlyozza, amennyiben az önkormányzat olyan értelemben módosítja a megállapodást,
hogy prioritásként kezeli a 30 millió Ft visszapótlását, s megtalálja a másodlagos forrásokat a
beruházás befejezéséhez, akkor támogatható az előterjesztés.
Ottó Péter polgármester észrevétele, hogy az intézmény nem fuzionált a megyei kórházzal,
tehát önálló intézményekről van szó. Az más kérdés, hogy a megyei ellátó rendszerben a
megyei egészségügy szervezői arra törekedtek, hogy ne párhuzamosságok legyenek, hanem
egymásra épülő rendszerek alakuljanak ki. Hozzáteszi, valóban jó a megyei kórházzal az
együttműködés.
Képviselőtársa utolsó gondolatával - prioritásként kezelni a 30 millió Ft visszapótlását kapcsolatban úgy véli, nincs ellentmondásban az előterjesztéssel és annak határozati
javaslatával, illetve a társulási megállapodás módosításával. Az a kérdés, hogy amit
prioritásként kezelnek, arra mikor kerülhet sor. Ugyanis, ha a város költségvetése megengedi,
akkor akár már a jövő héten, akár a következő évben, vagy ha az intézménynek szüksége lesz
arra, hogy a fenntartó a finanszírozását segítse.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatot hoz:
155/2010.(VII.23.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi
Fenntartó Társulási Megállapodás módosítását – az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja, és annak aláírására Zirc Város Polgármesterét felhatalmazza.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

3./ Nyertes TÁMOP pályázat fenntartói nyilatkozat tétel
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester röviden összefoglalja az előterjesztés tartalmát.
Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök ismerteti az Egészségügyi, Szociális és
Sportbizottság állásfoglalását, mely szerint támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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156/2010.(VII.23.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-6.2.4./A/09/1 „Foglalkoztatás
támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények
számára” című pályázat tartalmával egyetért, és ezek megvalósítását biztosító
nyilatkozatokat megteszi, a kötelezettségeket magára nézve elismeri.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban hivatkozott pályázat
fenntartói nyilatkozatának megtételére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

4./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc igazgatói
álláspályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Holl András képviselő kérdezi, van eltérés a korábban kiírt álláspályázathoz képest?
Ottó Péter polgármester válasza szerint jelentős eltérés nincs, mivel a pályázati kiírásban
ugyanúgy a jogszabályi helyet jelölték meg a korábbi alkalommal is, mint most. Annyi
változás van, hogy a Kormány rendelet, illetve a végrehajtási rendelet 2010. május 2-i
hatállyal módosításra került.
Horváth László képviselő úgy értelmezi, hogy a jelenlegi kiírásban a kiemelt szövegrészek
módosultak?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy igen.
Kasper Ágota képviselő kérdezi, a kiírásban miért nem szerepel a „legalább 5 éves szakmai
gyakorlat” megjelölés?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a megbízás feltételeinél szerepelnek azok a
jogszabályok, melyek taglalják a magasabb vezetői állás betöltésével kapcsolatos előírásokat.
Horváth László képviselő utal az előterjesztésben feltüntetett végrehajtási rendelet 6/B. § (1)
bekezdés b) pontjára, s kérdezi, formai hiányosságként értékelhető, ha valaki nem rendelkezik
idegen nyelvi vizsgával?
Kasper Ágota képviselő jelzi, hogy a 6/B. § (3) bekezdése leírja, miszerint az (1) bekezdés b)
és d) pontjában foglalt követelményt a városi és a községi könyvtár vezetője esetén nem
kötelező alkalmazni.
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Utal a pályázat elbírálásának módjára, mely szerint a pályázat elbírálása a képviselő-testület
által történik – bizottsági meghallgatás után – a testületi ülésen. Kérdezi, bizottságon jelen
esetben mit értenek? Tehát, egy „külsős” szakmai bizottságot és a képviselő-testület
bizottságát?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy igen. Hozzáteszi, hogy a képviselő-testület bizottsága
is tárgyalni fogja az elbírálásra vonatkozó előterjesztést.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
157/2010.(VII.23.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Tourinform Zirc igazgatói – magasabb vezetői – feladatainak
ellátására az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján pályázatot ír ki.
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

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 9 óra 45 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
aljegyző

