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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. október 10-én 8,50 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Vörös Kálmán alpolgármester,
Kasper Ágota,
Lingl Zoltán,
Mészáros József (5 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Baranyai József képviselő,
Horváth Ivett képviselő,
Horváth László képviselő,
Dr. Horváth Sándor képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Encz Ilona művelődésszervező.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 5 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
208/2012.(X.10.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Zirc város 2013. évi részvétele a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatban; 2013. évi pályázati kiírás
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Zirc város 2013. évi részvétele a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatban; 2013. évi pályázati kiírás
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Dr. Árpásy Tamás jegyző röviden elmondja, hogy az előterjesztés a korábbi évekhez hasonló,
a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
határozati javaslatokat tartalmazza. Az első határozati javaslat tartalma – azon kívül, hogy a
képviselő-testület bejelenti csatlakozási szándékát az ösztöndíjpályázathoz – egy csatlakozási
nyilatkozat aláírására történő felhatalmazás a polgármester részére. A második határozati
javaslat szerint a képviselő-testület – a szándéknyilatkozaton túl – az ösztöndíjalap összegéről
a koncepció készítésekor, de legkésőbb a pályázatok elbírálási határidejéig dönt. Ez a mondat
módosulna, mivel valószínűleg ebben az évben nem lesz költségvetési koncepció. Ezért
célszerűbbnek tartaná, ha a második határozati javaslat 3./ pontja úgy változna, miszerint „A
képviselő-testület az ösztöndíjalap összegéről legkésőbb a pályázatok elbírálási határidejéig
dönt”.
Kérdés
Vörös Kálmán alpolgármester érdeklődik, miért nem lehetett a hétfői rendkívüli testületi
ülésen ezt az előterjesztést megtárgyalni?
Encz Ilona művelődésszervező válasza, hogy a pályázati felhívás az elmúlt hét közepén jelent
meg a BURSA honlapon, s akkor jelezte a megbízott intézményvezetőnek a helyzetet, mert ez
már nem szerepel a feladatai között. Ettől függetlenül elkészítette az előterjesztést, mivel
rövid határidőt szabott meg az önkormányzat számára a minisztérium. Az előterjesztést hétfőn
reggel elküldte a megbízott intézményvezető részére, kérve, hogy a folyamatot egyeztesse és
indítsa el.
Vörös Kálmán alpolgármester kérdezi, az intézményátszervezéssel a feladatok is megszűntek?
Dr. Árpásy Tamás jegyző válasza, hogy természetesen nem.
Vörös Kálmán alpolgármester ebből kifolyólag a választ nem fogadja el.
Ottó Péter polgármester Encz Ilonától kéri, hogy írja össze azokat a feladatokat, amit eddig
egyrészt referensként, majd intézményvezetőként végzett, és a jelenlegi megbízott
intézményvezetővel, valamint jegyző úrral le kell egyeztetni, mely feladatnak nincs esetleg
gazdája, hogy egyértelmű helyzet alakuljon ki.
Kasper Ágota képviselő utal arra, miszerint a képviselő-testület korábban arról döntött, hogy
2012. október 5-ig a megbízott intézményvezető elkészíti az összevont intézmény Szervezeti
és Működési Szabályzatát, aminek részét képezi a munkaköri leírás. Kérdezi, rendelkezik az
Encz Ilona olyan – az SZMSZ részét képező - új munkaköri leírással, amit elfogadott az
Emberi Erőforrás Bizottság? Véleménye szerint nem.

4

Kérdezi, mikor lesz bizottsági ülés, ugyanis arról is szó volt, hogy mielőbb legyen az
összevont intézménynek elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzata, mert ha pályázó
érkezik, akkor annak a rendelkezésére lehessen azt bocsátani. Hangsúlyozza, ma október 10.
van.
Ottó Péter polgármester jegyző urat kérdezi, az intézményvezető hogyan áll a Szervezeti és
Működési Szabályzattal?
Dr. Árpásy Tamás jegyző válasza, hogy tervezet szintjén készen van a szabályzat.
Kasper Ágota képviselő szeretné látni az összevont intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát, mert október 5. volt a határidő. Hozzáteszi, ha a szabályzat tartalmazza a
munkaköri leírást, akkor a dolgozóval egyeztetni lehet a feladatokat.
Dr. Árpásy Tamás jegyző elmondja, hogy az intézményvezető határidőben leadta a tervezetét,
amiben néhány dolgot kiigazítottak, s azt egyeztették oda-vissza. Amennyiben valaki
érdeklődik, mint intézményvezető-jelölt, akkor tudnak neki – egyelőre még nem elfogadott –
egy Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetet kézhez adni. A munkaköri leírásokat
illetően jelzi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendelete tartalmazza az
intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatok kötelező kellékeit. Nem emlékszik arra,
hogy a munkaköri leírás kötelező eleme lett volna az intézményi szabályzatoknak. Hozzáteszi,
a tervezetben a jogszabálynak való megfelelést vizsgálja. Ismétli, a Szervezeti és Működési
Szabályzat tervezete készen van.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, a munkaköri leírás egy személyre szabott dokumentum,
míg az SZMSZ nem személyre szabott, mert egy intézmény szervezetére vonatkozik.
Kasper Ágota képviselő helyesbít, mert munkakörre gondolt, s most arról beszélnek. Kéri
polgármester, jegyző és alpolgármester úrtól, szíveskedjenek egyeztetni az Emberi Erőforrás
Bizottság elnökével, hogy a bizottság mielőbb megtárgyalhassa, s egy elfogadott Szervezeti és
Működési Szabályzatot lehessen az intézményvezető-jelöltek kezébe adni.
Ottó Péter polgármester számára ez egyértelmű, s gyakorlatilag a határidő megválasztásánál e
szempont miatt jelölték ki október 5. napját. Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtási
határideje meglehetősen odébb van, ezért úgy gondolja, nem csúsznak ki semmilyen
határidőből sem, és a pályázókat sem fogja hátrány érni azért, mert esetleg későn kapják
kézhez az elfogadott dokumentumot. Az biztos, hogy elég nehéz rendkívüli bizottsági
üléseket összehozni, s erre példa a hétfői testületi ülés előtti próbálkozás is. A bizottság
elnökével mindenképpen egyeztetnek és bízik abban, hogy rövid időn belül elfogadásra kerül
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata.
Úgy véli, a most előttük lévő napirendi pont ettől független, mivel az ügyintéző a sok éves
tapasztalat alapján - attól függetlenül, hogy esetleg most nem az ő feladata – az előterjesztést
elkészítette, ugyanakkor valóban szerencsésebb lett volna, ha a hétfői testületi ülésre kerül be.
Lingl Zoltán képviselő elmondja, első pillanatban felháborodott azon, hogy miért nem lehetett
a hétfői ülésen megtárgyalni, de megnézte azt a honlapot, ahol véleménye szerint meg kell
jelennie ennek a kiírásnak, s oda október 8-án 17,00 óra után került fel.
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Encz Ilona művelődésszervező említi, ebben az évben még az is lassította a szokásoshoz
képest a folyamatot, hogy augusztus közepétől a Wekerle Sándor Alapkezelőt teljesen
átszervezték. Szeptember eleje óta azért figyelte konkrétan a BURSA honlapot – emlékezve
az önkormányzatok számára megszabott szűkös határidőkre –, hogy ne maradjanak le
semmiről. Tehát, a fiatalok érdekében tette ezt, függetlenül minden egyéb mástól.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
209/2012.(X.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013-as évben is támogatni kívánja a
felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló, állandó lakos zirci fiatalokat a BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozással, és
az Általános Szerződési Feltételek elfogadása alapján a 2013. évi pályázat kiírásával.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, és
határidőben történő megküldésére az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2012. október 15.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
210/2012.(X.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013-as évben is támogatni kívánja a
felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló, állandó lakos zirci fiatalokat a BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú
pályázatának kiírásával.
2./ A pályázati rendszert az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Általános Szerződési
Feltételeinek és határidőinek betartásával, a helyben szokásos formában kell közzétenni és
lebonyolítani.
3./ A képviselő-testület az ösztöndíjalap összegéről legkésőbb a pályázatok elbírálási
határidejéig dönt.
Felelős: 1./ és 3./ pontokban: Ottó Péter polgármester
2./ pontban: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ - 2./ pontokban: 2012. október 15., és az Általános Szerződési Feltételek szerint
3./ pontban: 2012. december 10.
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Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 9,00 órakor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

