23 / 2011. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 28-án 18,15 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Vörös Kálmán alpolgármester,
Baranyai József, Horváth Ivett, Horváth László, Dr. Horváth Sándor, Lingl Zoltán,
Mészáros József (8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:
- meghívottak:

Kasper Ágota képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Németh Gábor Emberi Erőforrás Bizottság tagja,
Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető,
Encz Ilona megbízott intézményvezető,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés” Kft. ügyvezetője,
Dr. Tótth Árpád Városi Erzsébet Kórház főigazgatója,
Radács Attila Bakonykarszt Zrt. képviseletében,
Renkó Péter Bakonykarszt Zrt. képviseletében,
Koós Máté Bakonykarszt Zrt. képviseletében,
Fazekas Csaba Bakonykarszt Zrt. képviseletében,
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. képviseletében,
Ihász Magdolna Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. képviseletében,
Varsányi Attila Városi Erzsébet Kórház gazdasági igazgatója.

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
9 tagja közül jelen van 8 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy „Egyéb ügyek” keretében az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:

3
- Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet Krónikus Belgyógyászati Osztálya épületének
rekonstrukciója;
- Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pályázata a KDOP-5.2.1/C-11 „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése” akció keretében megvalósuló „Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése a Közép-Dunántúli Régióban” című projekt keretében;
- Térségi TDM szervezethez történő hozzájárulás;
- Zirc város pszichiátriai ellátása.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
260/2011.(XI.28.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az
önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért
és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló
39/2001.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
4./ A Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója, 2011. évi várható
teljesítési adatok
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ A tanuszoda Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézetbe történő integrálásával
kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
6./ A STÚDIÓ KB – Ifjúsági és Közösségi Házzal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés 2011. III. negyedévi üzemeltetési
támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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8./ Biztosító választás
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 23. számú módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
12./ Egyéb ügyek
a/ Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet Krónikus Belgyógyászati Osztálya
épületének rekonstrukciója
Előadó: Dr. Tótth Árpád főigazgató
b/ Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pályázata a KDOP-5.2.1/C-11
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” akció keretében megvalósuló
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-Dunántúli Régióban” című
projekt keretében
Előadó: Dr. Tótth Árpád főigazgató
c/ Térségi TDM szervezethez történő hozzájárulás
Előadó: Ottó Péter polgármester
d/ Zirc város pszichiátriai ellátása
Előadó: Ottó Péter polgármester
IV. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
13./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ A Zirc 1914 hrsz-ú és a 798 hrsz-ú telket érintő közigazgatási eljárás megindítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
16./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
Horváth Ivett bizottsági elnök
Zárt ülés keretében:
10./ Zirc, Damjanich u. 1. szám alatti 1 szobás lakásra kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Zirc 2358/4 hrsz-ú ingatlan vétele
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ottó Péter polgármester a meghívottakra tekintettel javasolja, hogy az 1./ napirendi pontot
követően a 3./, 5./, 7./, 8./ és a 12/a-b napirendi pontokat vitassák meg, majd a zárt ülés
napirendi pontjainak tárgyalására a nyílt ülés után kerüljön sor.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az
önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért
és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását a IV.
verzió figyelembevételével.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
32/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet
az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati
vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és –kezelésért
fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

3./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló
39/2001.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását az 1.
számú változat figyelembevételével.
A bizottság javasolja az első kapcsolódó határozati javaslat elfogadását azzal, hogy 2 millió
forintot helyezzenek tartalékba, valamint az 1-es és 2-es számú vonalon közlekedő utolsó két
járat leállítását 2012. január 1-jétől.
A bizottság javasolja a második kapcsolódó határozati javaslat elfogadását.
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Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. forgalmi igazgatója elmondja, miszerint a 4-es számú
helyi járat vonalához kapcsolódó járatok leállítási tervezetének kivitelezése abban az esetben
megoldható, ha az önkormányzat szerződést köt a minisztériummal arra vonatkozóan, hogy a
helyközi járatok átvegyék a 4-es számú helyi járat feladatkörét. Ennek lehetőségével
kapcsolatban egyeztetett a minisztériummal, mert az elmúlt időszakban ezt nem
engedélyezték. Elméleti lehetőség van, s elfogadás esetén megpróbálják megvalósítani ennek
kivitelezését. Amennyiben a minisztérium részéről ez elfogadott, akkor az önkormányzat és a
minisztérium között létrejövő szerződés alapján a járatot átvenné az egyik helyközi járatuk,
így leállítható lenne a 4-es számú helyi járat, melynek következtében az 1-es és 2-es helyi
járat egy-egy kapcsolódó járata is leállítható.
Ottó Péter polgármester számára érthető a gondolatmenet, s utal arra a megfogalmazásra,
mely szerint leállítható a 4-es számú helyi járat vonala. Hangsúlyozza, maga a vonal nem
kerül megszüntetésre, csak nem helyi járatú autóbusszal, hanem helyközi járatú
autóbuszokkal történik a szolgáltatás.
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. forgalmi igazgatója hozzáteszi, hogy a közös
vonalszakasz miatt helyközi járattal oldanák meg a helyi járatot. Ehhez kell az
önkormányzatnak és a minisztériumnak egy szerződést kötnie. Elméletileg ez engedélyezett a
minisztérium részéről, de 100 %-ban nem adták meg a határozott választ, ugyanis a költségek
és a bevételek elkülönítését be kell bizonyítani. Amennyiben ez tisztázható és elfogadják,
akkor megoldható.
Kérdés
Horváth László képviselő kérdezi, mikorra realizálódhat a szerződés a minisztériummal a
kiváltást illetően?
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. forgalmi igazgatójának válasza, hogy a gyakorlati
megvalósítás vonatkozásában kételkedik a január 1-jei bevezetésben. Javasolja, hogy a
biztonság kedvéért inkább február 1-jére tegyék, de ha elfogadható a határozati javaslat, akkor
holnap kezdeményezik a minisztériummal való elméleti tárgyalásokat továbbra is.
Horváth László képviselő annak érdekében, hogy a szolgáltatás ne szenvedjen csorbát,
javasolja, miszerint olyan határidőt szabjanak meg, ami melegváltást jelent. A Volán társaság
szolgáltatása olyan időintervallumig szóljon, amíg a melegváltás be nem következik. Tehát,
hogy a helyközi járatok másnaptól vegyék át e helyi járat funkcióját.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, ha ezt nem fogalmazzák meg, akkor is így
értelmezendő, mert addig nem lehet a 4-es számú vonalon helyi járatot helyközi járatokkal
kiváltani, amíg a minisztériummal nem kötik meg a megállapodást. A képviselő-testület pedig
nem hozott arra vonatkozóan döntést, hogy a 4-es helyi járatú vonalat megszüntetnék.
Horváth László képviselő szerint addig viszont finanszírozni is kell.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy ezt a javaslatot a Volán társaság fogalmazta meg,
amit így életszerűnek tart, s úgy gondolja, megteszik a minisztérium irányába a lépéseket.
Jelzi, miszerint korábban arra szintén volt példa, hogy lehetett megállapodást kötni a
minisztériummal, de volt olyan is, amikor nem.
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Azonban, amikor nem lehetett megállapodást kötni, akkor is úgy alakult év közben a
forgalom, hogy nem jelentett különösebb problémát sem az önkormányzat, sem a Volán
társaság számára. Már csak azért sem, mert negyedéves elszámolás történik, s a tartalék
terhére akkor lehet kifizetést teljesíteni, ha a negyedév teljesítési adatairól a Volán társaság
beszámolt.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
33/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet
a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló
39/2001.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
261/2011.(XI.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2012. évi üzemeltetési költségeihez 470 000,- Ft összeggel járul hozzá, mely
összeget a 2012. évi költségvetésében biztosítja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2.000.000,- Ft összeget tartalékba helyez a
helyi autóbusz-közlekedés 2012. évi üzemeltetési költségeinek támogatásának céljára,
melynek felhasználásáról a negyedéves üzemeltetési tapasztalok alapján dönt.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás Bakony Volán Zrt. részére történő átadására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2012. december 31.
2./ pont esetében: negyedévet követő képviselő-testületi ülés
3./ pont esetében: folyamatos

A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
262/2011.(XI.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi járat
üzemeltetésének negyedévenkénti értékelésekor felmerülő esetleges negatív eredmény
képződésekor a Szolgáltatóval – Bakony Volán Zrt. - együttműködik a veszteség
elkerülése érdekében szükséges intézkedések meghatározásában.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Szolgáltatót, hogy vizsgálja meg,
miképpen lehetne a bevétellel nem fedezett üzemi veszteséget csökkenteni (járatszámcsökkentés, helyközi buszok bevonása).
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: negyedévet követő képviselő-testületi ülés
2./ pont esetében: 2012. március 31.
Horváth László képviselő távozik az ülésteremből.

5./ A tanuszoda Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézetbe történő integrálásával
kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
263/2011.(XI.28.) Kt. határozata
„Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosító okiratát
2012. január 1-jei hatállyal az előterjesztés 1. mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát 2012. január 1-jei hatállyal az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak
alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére kiadja.
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4./ A képviselő-testület utasítja a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a módosított alapító okirat cégbíróság
általi bejegyzéséről gondoskodjon.
Felelős: 1./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
4./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2011. december 1.
4./ pont esetében: 2011. december 5.

A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
264/2011.(XI.28.) Kt. határozata
Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet
alapító okiratának módosító okiratát 2012. január 1-jei hatállyal az előterjesztés 4.
mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2012. január 1-jei hatállyal az előterjesztés 5.
mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére
a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ - 4./ pontok esetében: 2011. december 6.

A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
265/2011.(XI.28.) Kt. határozata
„Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
2011. évre szóló közhasznúsági szerződésének módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évre szóló közhasznúsági
szerződésének 1. számú módosítását, az előterjesztés 3. mellékletében foglalt tartalommal
jóváhagyja.
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2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett szerződésmódosítás aláírásáról gondoskodjon.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. november 30.

7./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés 2011. III. negyedévi üzemeltetési
támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
266/2011.(XI.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2011. III. negyedévi üzemeltetési veszteség támogatására 295.000,-Ft
összeggel járul hozzá, a 2011. évi költségvetésében erre a célra elkülönített keret terhére.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban leírt üzemeltetési hozzájárulás Bakony Volán Zrt. részére történő átadására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. december 14.

8./ Biztosító választás
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását a Groupama Garancia Biztosító Zrt. ajánlatának elfogadásával.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
267/2011.(XI.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nelson Biztosítási Alkusz Zrt.
által készített kimutatást az önkormányzati vagyon biztosításáról.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozó önkormányzati
vagyon- és felelősségbiztosításhoz a Groupama Garancia Biztosító Zrt. ajánlatát fogadja
el.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban leírt biztosítóval történő szerződéskötésre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2011. december 31.

12./ Egyéb ügyek
a/ Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet Krónikus Belgyógyászati Osztálya
épületének rekonstrukciója
Előadó: Dr. Tótth Árpád főigazgató
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Dr. Tótth Árpád főigazgató röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
268/2011.(XI.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zirc Városi Erzsébet Kórházrendelőintézet Krónikus Belgyógyászati épülete rekonstrukciójának szakmai programját,
és elfogadja az azt megvalósító tervkoncepciót. A megvalósítás szervezésével és
lebonyolításával, a szükséges közbeszerzési kiírás(ok) előkészítésével a Kórház
főigazgatóját bízza meg.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zirc Városi Erzsébet
Kórház-rendelőintézet az 1./ pontban leírt fejlesztéshez szükséges forrást intézményi
költségvetésében biztosítsa.
A Kórház a kiviteli tervek átvételét követően részletes költségvetést készít és nyújt be a
Képviselő-testület részére
A Kórház a fejlesztés helyzetéről negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Dr. Tótth Árpád főigazgató
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: azonnal, illetve folyamatos

b/ Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet pályázata a KDOP-5.2.1/C-11
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” akció keretében megvalósuló
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-Dunántúli Régióban” című
projekt keretében
Előadó: Dr. Tótth Árpád főigazgató
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslatok elfogadását.
Dr. Tótth Árpád főigazgató röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
269/2011.(XI.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Zirc Városi Erzsébet Kórházrendelőintézet részvételét a KDOP-5.2.1. „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” akció
keretében megvalósuló „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-Dunántúli
Régióban” című pályázaton a Szakmai Program és az előterjesztésben szereplő
költségvetés szerint. A megvalósítás szervezésével és lebonyolításával a Kórház
főigazgatóját bízza meg.
A Kórház a pályázat és a fejlesztés helyzetéről negyedévente tájékoztatja a Képviselőtestületet.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Ottó Péter polgármestert,
hogy a KDOP-5.2.1. „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” akció keretében
megvalósuló „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-Dunántúli Régióban”
című pályázat benyújtásához a tulajdonos-fenntartó részéről szükséges nyilatkozatokat
(Fenntartási nyilatkozat, Tulajdonosi nyilatkozat, Nyilatkozat humánerőforrás
biztosításáról) aláírja.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Dr. Tótth Árpád főigazgató
2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal, illetve folyamatos
2./ pont esetében: azonnal

A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
270/2011.(XI.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Zirc Városi Erzsébet
Kórház-rendelőintézet saját költségvetésében biztosítsa a KDOP-5.2.1. „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése” akció keretében megvalósuló „Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése a Közép-Dunántúli Régióban” című pályázat benyújtásához szükséges önrészt
- 2.272.222 Ft-ot -, valamint a projekten kívüli, de a projekt megvalósításához szükséges
feladatok megvalósítása során felmerülő költségek fedezetéül további 2.000.000 Ft-ot.
A felhasználásról a Kórház negyedéves, féléves, illetve éves költségvetési beszámolójában
ad számot.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zirc Városi Erzsébet
Kórház-rendelőintézet MRO épületének – a kistérségi járóbeteg szakellátó központ
beindításával párhuzamosan – megüresedő helyiségeit a Kórház a rehabilitációs ellátás
céljaira hasznosítsa, azokba a Szakmai Programban megfogalmazottak szerinti speciális
terápiás- és betegoktató feladatok ellátását telepítse.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Dr. Tótth Árpád főigazgató
2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal, illetve folyamatos
2./ pont esetében: folyamatos

2./ A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását a
kiegészítő javaslattal együtt.
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Horváth Ivett képviselő, bizottsági elnök ismerteti az Emberi Erőforrás Bizottság által
megfogalmazott módosító javaslatokat.
Dr. Árpásy Tamás jegyző elmondja, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság által
megfogalmazott módosító javaslattal átdolgozásra került a rendelet-tervezet, amit a
képviselők megkaptak. A módosítás fő iránya a szociális alapú lakásbérlet feltételeinek való
megfelelés, ami 2011. december 1. napjával lépne hatályba. Javasolja, hogy a rendelettervezet 4. § (4) bekezdésében ne 2011. január 2. napján veszítse hatályát az egész rendelet,
hanem 2012. január 2. napján.
A bizottság által meghatározott és jegyzői vizsgálódás tárgyává tett körülmény tekintetében
megnézte, hogyan lehet összhangba hozni a rendeleti, illetve a magasabb rendű jogszabályi
követelményeknek azt a felkérést, mely szerint, ha a lakásrendeletben foglaltakhoz képest
megváltozik a bérlő életkörülménye, akkor azt automatikusan jelentse, és e nyilatkozatot 15
napon belül benyújtsa a vagyonkezelőnek, illetve rajta keresztül az önkormányzatnak.
Véleménye szerint ennek lehetősége mind célszerűségi, mind jogszerűségi szempontból
meglehetősen aggályos. Célszerűségi szempontból azért gondolja ezt, mert kicsit nehezen
megfogható „az életkörülmények megváltozása” kitétel, másrészt úgy véli, elég nehezen lehet
ezt konkrét ténykörülményekhez kötni. Példaként említi, hogy egy öröklés kapcsán nehezen
lehet eldönteni, milyen hagyaték átadó végzés jogerőre emelkedéséhez vagy az örökhagyó
halálának a beálltához kössék. A másik dolog, hogy e körülmények bejelentését egy átlag
bérlőtől elég nehezen lehetne elvárni. Ugyanakkor az alaprendelet 20. § (3) bekezdésébe ez
aggály nélkül beépíthető lenne akár szó szerint is, ha nem állnának fenn az imént említett
jogszerűségi aggályok. Amikor általában rendeletet módosítanak, illetve különösen akkor, ha
meglehetősen kényes témáról módosítanak rendeletet, igyekszik a rendeletalkotás
előkészítésekor ügyelni arra, hogy a törvényben foglalt felhatalmazó rendelkezéseknek úgy
megfeleljen az önkormányzat rendelete, hogy akár a bíróság előtt is védhető legyen. Jelen
esetben azon kitételre, miszerint a lakásrendelet arra kötelezze a bérlőt, hogy az
életkörülményeinek megváltozásáról 15 napon belül e nyilatkozat kitöltésével jelentést tegyen
a vagyonkezelőnek, konkrét rendeleti felhatalmazás nincs, ezért úgy gondolja, nem célszerű
beépíteni a rendeletbe, mivel jogszerűségi aggályai vannak e tekintetben. A lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXVIII. törvény 34. § (3) bekezdése az önkormányzatnak felhatalmazást arra ad, hogy a
jogosultság fennállását évente felülvizsgálja. Úgy gondolja, ettől nem célszerű eltérni, ezért is
kapott nagyobb hangsúlyt a szociális bérlet feltételrendszerének önkormányzati rendeletben
történő rögzítése. A bizottságok által tárgyalt tervezethez képest a 20. § (1) bekezdése is
változott, mely szerint a lakástörvényben foglaltakkal teljes mértékben összhangban a helyi
lakásfenntartási támogatásnak való megfeleléshez kössék a szociális lakbér-kedvezményre
való jogosultságot oly módon, hogy akár a bérlő, akár a bérlővel együtt élő családtagja, ha a
helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult, akkor - több más mellett – igénybe veheti a
szociális lakbér-kedvezményt. E jogosultságba természetesen beleértendő annak a lehetősége,
hogy kap már helyi lakásfenntartási támogatást, illetve nem kap, de egyébként erre jogosult
lenne. Jelentős változást jelenthet a rendelet-tervezet 2. függeléke, mivel e feltételeknek való
megfelelésről nyilatkoznia kellene minden szociális alapú bérleti díjat fizető bérlőnek.
Ottó Péter polgármester röviden összefoglalja az előterjesztés lényegét, mely szerint a
képviselő-testület minden évben tárgyalja az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díját,
s erre vonatkozóan javaslatot fogalmaz meg a rendelet-módosítás, amely inflációt követő
emelést tesz lehetővé az úgynevezett szociális alapú bérlakások esetében.
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Azon önkormányzati lakások esetében nem lenne emelés, ahol piaci alapon került
meghatározásra a bérleti díj. A rendelet-módosítás másik része szól arról, ami eddig igazából
nem volt szabályozott. Mindenki úgy fogadta el és gondolja, s valószínű nagyrészt így is van,
hogy az önkormányzati bérlakásban lakók többsége szociálisan rászorul erre. Azonban az élet
hozhat olyan példát, amikor ez nem feltétlen van így, ezért a rendelet-módosítás azt célozza,
hogy minden évben a szociális rászorultságról nyilatkoznia kelljen a bérlőnek. Amennyiben
továbbra is fennáll a jogosultság, akkor a bérlőnek kedvezményes bérleti díjat kell fizetnie. Ha
ez már nem aktuális, akkor rendes bérleti díjat fizet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Horváth László képviselő megérkezik az ülésterembe.

A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a jegyző által készített
rendelet-tervezetet – 7 igen szavazattal (Horváth László képviselő nem vett részt a
szavazásban) rendeletet alkot:
34/2011.(XI.29.) önkormányzati rendelet
a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról

4./ A Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója, 2011. évi várható
teljesítési adatok
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
271/2011.(XI.28.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
jelen előterjesztésben leírtak szerinti koncepcióját a költségvetésről szóló érdemi döntést
előkészítő, azt megalapozó munkaanyagként elfogadja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

6./ A STÚDIÓ KB – Ifjúsági és Közösségi Házzal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását, s
felkéri az Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy a 2011. november 28-i testületi ülésre készítsen
előterjesztést a közművelődési koncepció megalkotása céljából.
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja az első határozati javaslat elfogadását, míg a második
határozati javaslat elfogadását az alábbi módosítással:
1./ ….. határozatának első pontjában lévő „legfeljebb 2011. december 31-ig” szövegrészt
„2012. március 31-ig” szövegrészre módosítja.
A bizottság javasolja az előterjesztés mellékletét képező átszervezési javaslat
figyelembevételével a közművelődési koncepció felülvizsgálatának elkészíttetését.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Ottó Péter polgármester az Emberi Erőforrás Bizottság második határozati javaslat
módosítására vonatkozó javaslatát befogadja. Ugyanakkor egyetért azzal a bizottsági üléseken
körvonalazódó elképzeléssel, mely szerint az intézmények, illetve a közművelődés
helyzetének pontosabb megismerése és fejlesztési irányainak megtalálása okán a
közművelődési koncepció felülvizsgálatát készíttessék el, ami egyrészt az intézményi
összevonást, az intézményvezető által javasolt intézményi profiltisztítást, illetőleg a jelenlegi
intézménystruktúra megtartását is vizsgálja meg a költséghatékonyság szempontjainak
messzemenő figyelembevételével, és a városlakók véleményének reprezentatív felmérésével.
Erre vonatkozó határozati javaslata, miszerint a képviselő-testület utasítsa a polgármestert,
hogy legalább három ajánlat bekérésével az intézmények, illetve a közművelődés helyzetének
pontosabb megismerése és fejlesztési irányainak megtalálása céljából készíttesse el a
közművelődési koncepció felülvizsgálatát, ami az intézményi összevonást, az intézményi
profiltisztítást, illetőleg a jelenlegi intézménystruktúra megtartását is vizsgálja meg a
költséghatékonyság szempontjainak messzemenő figyelembevételével, és a városlakók
véleményének reprezentatív felmérésével

17
Kapitány Zsolt irodavezető észrevétele, hogy ha az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
második határozati javaslatban a „legfeljebb” szó elhagyását is, akkor értelmetlen a mondat.
Ottó Péter polgármester az észrevétellel egyetért, ezért javasolja a 33/2011.(II.28.) Kt. számú
határozat 1./ pontjának alábbiak szerinti módosítását:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 16-i hatállyal a STÚDIÓ
KB – Ifjúsági és Közösségi Ház intézményvezetői feladatainak ellátásával 2012. március
31-ig ideiglenesen megbízza Encz Ilona 8420 Zirc, Fáy András utca 6/C. szám alatti
lakost.”

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
272/2011.(XI.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a STÚDIÓ KB – Ifjúsági és Közösségi Ház
igazgatói – magasabb vezetői – feladatainak ellátására az előterjesztés 1. számú
mellékletében foglaltak alapján pályázatot ír ki.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt – a Nemzeti Erőforrás Minisztérium intézményi
átszervezésre vonatkozó elutasító véleménye esetén - a pályázat megjelentetésére és 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: 2011. december 20.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
273/2011.(XI.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2011.(II.28.) Kt. számú határozat 1./
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 16-i hatállyal a
STÚDIÓ KB – Ifjúsági és Közösségi Ház intézményvezetői feladatainak ellátásával
2012. március 31-ig ideiglenesen megbízza Encz Ilona 8420 Zirc, Fáy András utca
6/C. szám alatti lakost.”
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2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert a módosítással kapcsolatos munkáltatói
feladatok ellátására.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. december 5.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
274/2011.(XI.28.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy legalább három
ajánlat bekérésével az intézmények, illetve a közművelődés helyzetének pontosabb
megismerése és fejlesztési irányainak megtalálása céljából készíttesse el a közművelődési
koncepció felülvizsgálatát, ami az intézményi összevonást, az intézményi profiltisztítást,
illetőleg a jelenlegi intézménystruktúra megtartását is vizsgálja meg a költséghatékonyság
szempontjainak messzemenő figyelembevételével, és a városlakók véleményének
reprezentatív felmérésével
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

9./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 23. számú módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
275/2011.(XI.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása 23. számú, a Társulási megállapodás 7. számú mellékletét
érintő, Csesznek Község Önkormányzatának a kistérségi mozgókönyvtári
feladatellátáshoz való csatlakozását tartalmazó módosítását, és a feladatellátásra
vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítását a jelen előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület a módosított Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. november 30.

A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
276/2011.(XI.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása 23. számú, a Társulási megállapodás 7. számú mellékletét
érintő, Bakonyoszlop Község Önkormányzatának a kistérségi mozgókönyvtári
feladatellátáshoz való csatlakozását tartalmazó módosítását, és a feladatellátásra
vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítását a jelen előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő-testület a módosított Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. november 30.

A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
277/2011.(XI.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása 23. számú, a Társulási megállapodás 7. számú mellékletét
érintő, Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának a kistérségi mozgókönyvtári
feladatellátáshoz való csatlakozását tartalmazó módosítását, és a feladatellátásra
vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítását a jelen előterjesztés
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
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2./ A Képviselő-testület a módosított Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. november 30.

12./ Egyéb ügyek
c/ Térségi TDM szervezethez történő hozzájárulás
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
278/2011.(XI.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2011.(III.28.) Kt. határozatának
(továbbiakban: alaphatározat) 2./ pontját hatályon kívül helyezi.
2./ Az alaphatározat 2./ pontja helyébe a következő pont lép:
„2./ A térségi TDM szervezetben az éves alapítói hozzájárulás rá eső részét mindenkori
költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:
2012-ben: 1.759.338,- Ft
2013-ban: 1.676.248,- Ft
2014-ben: 1.257.300,- Ft
2015-ben: 1.257.300,- Ft
2016-ban: 1.257.300,- Ft.”
3./ Az alaphatározat egyéb rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

d/ Zirc város pszichiátriai ellátása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
279/2011.(XI.28.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Payrich Mária pszichiáter szakorvossal
kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen
előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Mentalpont Kft-vel kötendő feladat-átadási
szerződés jóváhagyásával hozzájárul.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. december 05.

13./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az
önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
14./ A Zirc 1914 hrsz-ú és a 798 hrsz-ú telket érintő közigazgatási eljárás megindítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a Zirc 1914
hrsz-ú és a 798 hrsz-ú telket érintő közigazgatási eljárás megindításáról szóló tájékoztatót
tudomásul veszi.
15./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

16./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
17./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Lingl Zoltán bizottsági elnök
Horváth Ivett bizottsági elnök

Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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Ottó Péter polgármester az ülést 19 óra 15 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalásával folytatja az
ülést.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

