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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. január 28-án 17,50 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:

Baranyai József,
képviselők (7 fő)

Ottó Péter polgármester,
Vörös Kálmán alpolgármester,
Horváth Ivett, Horváth László, Lingl Zoltán,

- távolmaradását előre jelezte:

Mészáros József

Kasper Ágota képviselő,

- távolmaradását előre nem jelezte: Dr. Horváth Sándor képviselő,

- meghívottak:

Sümegi Attila jegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Kapitány Zsolt osztályvezető,
Findeisz János díszpolgár,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés” Kft. ügyvezetője,
Kropf Miklós Zirci Járási Hivatal vezetője,
Dr. Árpásy Tamás Zirci Járási Hivatal vezető-helyettese,
Bereczkiné Papp Krisztina ZKÖH Igazgatási Osztály vezetője,

- a sajtó képviseletében: Varga Domokos Péter (NAPLÓ).
Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
9 tagja közül jelen van 7 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd indítványozza,
miszerint az 5./ - A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola állami
fenntartásba kerülésével kapcsolatos használati szerződés, valamint a tanulók utaztatási
költségeinek megtérítéséről szóló megállapodás elfogadása - napirendi pontot ne tárgyalják
tekintettel arra, hogy a megállapodás értelmezésével kapcsolatban még mindig vannak nyitott
kérdések, másrészt a tanulók utaztatási költségeinek megtérítéséről szóló megállapodás
tervezetét, Nagyesztergár Község Önkormányzatának válaszát várva, még nem tudják
véglegesíteni. A kérdés, hogy a Nagyesztergárról a zirci intézménybe járó gyermekek
utaztatási költségeihez hajlandó-e hozzájárulni az önkormányzat vagy sem.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

3
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy az alábbi előterjesztéseket „Egyéb ügyek”, valamint „Konkrét határozati javaslatot nem
tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)” keretében tárgyalják meg:
- Háziorvosi megállapodás módosítás
- A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodások módosítása
- „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című
pályázat (KEOP-2012-5.5.0/B) elkészítéséhez szükséges döntések
- A KEOP-2.4.0/B/2F/11-2012-0003 azonosítószámú, „Zirc város területén lévő települési
szilárdhulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés
megszüntetése” című projekt megvalósítási szakaszában felmerülő kommunikációs
feladatokat ellátó vállalkozás kiválasztása
- A 269/2012.(XII.11.) számú határozattal kapcsolatos tájékoztató
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a 7/c és a 7/d napirendi pontokat zárt ülés keretében
vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012.(I.28.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket
megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és
kegyeleti támogatásokról szóló 22/2012.(IX.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző
2./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(II.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2013. évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés
megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2013. I. félévi pályázati kiírás
Előadó: Horváth Ivett Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
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5./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés 2012 évi üzemeltetési támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 27. számú módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
7./ Egyéb ügyek
a/ Háziorvosi megállapodás módosítás
Előadó: Ottó Péter polgármester
b/ A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodások módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
8./ BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi
pályázati elbírálása
Előadó: Horváth Ivett, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
9./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
10./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Horváth Ivett bizottsági elnök
12./ A 269/2012.(XII.11.) számú határozattal kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Ottó Péter polgármester
Zárt ülés keretében:
7./ Egyéb ügyek
c/ „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
című pályázat (KEOP-2012-5.5.0/B) elkészítéséhez szükséges döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
d/ A KEOP-2.4.0/B/2F/11-2012-0003 azonosítószámú, „Zirc város területén lévő
települési szilárdhulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott
szennyezés megszüntetése” című projekt megvalósítási szakaszában felmerülő
kommunikációs feladatokat ellátó vállalkozás kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy elsőként a járási hivatal kialakításával kapcsolatos
megállapodások módosítására vonatkozó napirendi pontot tárgyalják meg, majd a zárt ülés
napirendi pontjainak tárgyalására a nyílt ülést követően kerüljön sor.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
7./ Egyéb ügyek
b/ A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodások módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Sümegi Attila jegyző röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Dr. Árpásy Tamás hivatalvezető-helyettes elmondja, hogy a megállapodásban és a vonatkozó
218/2012.(VIII.13.) Korm. rendeletben is szerepel az ingyenes használati jog alapításának
kötelezettsége a megyei kormányhivatal javára. Mind a jogszabály, mind az alapmegállapodás úgy fogalmaz, hogy az ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéshez egy
bejegyzés-engedély is szükséges az átadó, azaz Zirc Városi Önkormányzat részéről. A
megállapodás azonban annyiban rendezi e kérdést, hogy ezt az írásbeli engedélyt az átadónak
meg kell adnia. Ugyanakkor az ingatlan-nyilvántartás illetékes szakemberével egyeztetett,
hogy mit jelent a 218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet azon rendelkezése, miszerint ezt a
bejegyzési engedélyt írásban meg kell adni. Az önkormányzat határozati formában nyilvánul
meg e tekintetben, ezért kéri, hogy ezt a bejegyzési engedélyt az előterjesztésben leírt két
határozati javaslat közül az első, módosított határozati javaslat 4./ pontjaként az alábbi
szövegezéssel szíveskedjen a képviselő-testület megadni:
„4./ Jelen határozattal a képviselő-testület engedélyezi a használati jog Megállapodásban
foglaltak szerinti bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba a Veszprém Megyei
Kormányhivatal javára. Határidő: azonnal”
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester utal arra, miszerint a megállapodásban benne van a hozzájárulás
ahhoz, hogy a használati jog bejegyzésre kerüljön. Azonban úgy gondolja, azzal hibát nem
követnek el, ha ez testületi határozattal is megerősítésre kerül.
Sümegi Attila jegyző az elhangzott módosító javaslatot befogadja.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013.(I.28.) határozata
a Zirci Járási Hivatal kialakításáról szóló megállapodás 2. számú módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a
Zirc Városi Önkormányzat között a Zirci Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos, az
ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok végrehajtásának
részletkérdéseit tartalmazó megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) módosítását
kezdeményezi az alábbiak szerint:
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1.1. A Megállapodás 1. számú mellékletének első sorában az „elhelyezettek száma”
rovatba az „52” szám helyett a „67” szám kerül.
1.2. A Megállapodás 1. számú mellékletének második sorában a „helyiségek száma”
rovatba a „6” helyett a „7” szám, az „átadott nettó alapterület” rovatba a „232,01”
szám helyett a „240,85” szám kerül .
1.3. A Megállapodás 8/10 melléklete kiegészül az alábbi ingóságokkal:
8420 Zirc, Március Analóg
15.tér 1.
telefonkészülék

kx-ts5hg-w

FSZ/101

1307/00021

1

ZJ01101
064

8420 Zirc, Március Analóg
15.tér 1.
telefonkészülék

kx-ts5hg-w

FSZ/101

1307/00021

1

ZJ01101
067

8420 Zirc, Március Analóg
15.tér 1.
telefonkészülék

kx-ts5hg-w

FSZ/101

1307/00021

1

ZJ01101
068

8420 Zirc, Március Analóg
15.tér 1.
telefonkészülék

kx-ts5hg-w

FSZ/104

1307/00021

1

ZJ01104
018

1.4. A Megállapodás 8/10 és 8/11. melléklete kiegészül az alábbi ingóságokkal:
8420 Zirc, Március 15.
tér 1.
8420 Zirc, Március 15.
tér 1.
8420 Zirc, Március 15.
tér 1.
8420 Zirc, Március 15.
tér 1.
8420 Zirc, Március 15.
tér 1.
8420 Zirc, Március 15.
tér 1.
8420 Zirc, Március 15.
tér 1.
8420 Zirc, Március 15.
tér 1.
8420 Zirc, Március 15.
tér 1.
8420 Zirc, Március 15.
tér 1.
8420 Zirc, Március 15.
tér 1.
8420 Zirc, Március 15.
tér 1.
8420 Zirc, Március 15.
tér 1.
8420 Zirc, Március 15.
tér 1.
8420 Zirc, Március 15.
tér 1.
8420 Zirc, Március 15.
tér 1.

ZJ011010652 066

Kisasztal

FSZ/101

273

íróasztal

FSZ/102

352

Görgős alátét

FSZ/102

352

Görgős alátét

FSZ/102

254

íróasztal

FSZ/102

88

íróasztal

FSZ/102

352

Forgószék

FSZ/102

87

Irattároló szekrény

FSZ/112

205

Görgős alátét

FSZ/113/VH

352

Szalagfüggöny

FSZ/113/VH

Polcos szekrény

FSZ/113/T

209

Forgószék

FSZ/113/T

87

Szalagfüggöny

FSZ/113/T

Szalagfüggöny

FSZ/113/V

1 ZJ01113/T007
ZJ01113/T015
2 -016
ZJ01113/V01
2 9-020

Lemezszekrény

FSZ/105

16

1 ZJ01105006

Irattartó polc

FSZ/105

352

1 ZJ01105008

1 ZJ01102003
ZJ011020052 006
ZJ011020082 009
1 ZJ01102016
ZJ011020192 020
ZJ011020212 022
1 ZJ01112003
ZJ01113/VH0
1 15
ZJ01113/VH0
1 18
ZJ01113/T009
2 -010

1.5. A 8/11 mellékletben lévő 01103023-125 számú, a Fsz. 103. irodában elhelyezett
szalagfüggönyök száma 5-ről 3-ra módosul.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Veszprém Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottja részére történő eljuttatására.
3./ A Megállapodás jelen határozat 1./ pontjában leírtak szerinti módosításának a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja általi jóváhagyása esetén felhatalmazza a
polgármestert az 1./ pontban leírt módosítások Megállapodáson történő átvezetéséhez
szükséges megállapodás (a Megállapodás 2. számú módosítása) megkötésére.

7
4./ Jelen határozattal a képviselő-testület engedélyezi a használati jog Megállapodásban
foglaltak szerinti bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba a Veszprém Megyei
Kormányhivatal javára.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. január 31.
3./ pont esetében: folyamatos
4./ pont esetében: azonnal

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013.(I.28.) határozata
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal épület üzemeltetési költségeinek a járási hivatal
kialakításával kapcsolatos megosztásáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a
Zirc Városi Önkormányzat között a Zirci Járási Hivatal kialakításával kapcsolatos, az
üzemeltetési költségek megosztását célzó, a jelen előterjesztés 5. számú mellékletét
képező megállapodás tervezetét elfogadja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat és az 1./ pontban leírt tervezet Veszprém
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja részére történő eljuttatására.
3./ A jelen határozat 1./ pontjában leírtaknak a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottja általi jóváhagyása esetén felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére, a tervezet tartalmán érdemben nem változtató megállapodás
megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. január 31.
3./ pont esetében: folyamatos

1./ Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket
megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és
kegyeleti támogatásokról szóló 22/2012.(IX.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a rendelettervezet elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
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Hozzászólás
Horváth László képviselő elmondja, annak idején felvetették, hogy hozzá kellene igazítani
valahogy a hivatali munkatársak juttatásait a járási hivatalban foglalkoztatottak juttatásaihoz.
Az előterjesztésben az szerepel, hogy az önkormányzat a rendeletben foglalt juttatások, és
támogatások emelésére biztos nem lesz elegendő pénz. Ezt nem tudják előre, csak sejtik, hogy
valószínű nem lesz, de véleménye szerint ezt a szövegbe nem kellett volna belefogalmazni,
majd a testület eldönti, mire lesz vagy nem.
Sümegi Attila jegyző kifejti, a koncepció ismeretének tükrében született meg az előterjesztés,
s miután elég komoly hiány szerepelt koncepcionális szinten, ezért ezt megalapozottan meg
lehetett említeni az előterjesztés bevezetőjében.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
rendeletet alkot:
1/2013.(I.29.) önkormányzati rendelet
a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,
jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti
támogatásokról

2./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2012.(II.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet módosítás elfogadását.
Kérdés
Horváth László képviselő kérdezi, várható - miután a megyei kormányhivatal átvette az
ingatlant -, hogy hetente kötnek szerződést a területhasználat tekintetében?
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy a megyei kormányhivatalnak nincs köze az ingatlanhoz,
mert a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át. Hozzáteszi, nem velük kötnek
szerződést, ugyanakkor egyeztetési kötelezettség van, mert ha az általános iskolának nincs
olyan tanítási tevékenysége, amely egy tanterem vagy a tornaterem használatát egy adott
időben szükségessé teszi, akkor lehetősége van a tulajdonos működtető önkormányzatnak,
hogy különböző célokra bérbe adja. E bérbe adások – ami eddig az igazgató hatásköre volt kerülnének gyakorlatilag a polgármester hatáskörébe.
Horváth László képviselő kérdezi, miért nem marad az igazgató hatáskörében?
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Ottó Péter polgármester válasza, hogy nem maradhat az igazgató hatáskörében, mivel az
iskola igazgatójának nem az önkormányzat a munkáltatója.
Lingl Zoltán képviselő, iskolaigazgató hozzáteszi, azt felvállalhatja, hogy mind a tulajdonos
önkormányzattal, mind az általános iskolával, mind a bérlési igénnyel jelentkezőkkel az
egyeztetést lefolytatják, s így valóban akkor kerül kiadásra a tornaterem vagy bármilyen más
helyiség, amikor az oktatási-nevelési tevékenységet nem zavarja. Jelen esetben arról van szó,
hogy szeptemberben megkötöttek kb. 30 szerződést a tanév végéig, s a szerződő fél az iskola
volt, akinek a nevében az igazgató írta alá. E szerződések más fejlécű papírra kerülnek át, s a
szerződő fél helyére belép Zirc Városi Önkormányzat és a polgármester lesz az aláíró.
Hozzászólás
Horváth László képviselő utal arra, hogy két intézményük van: egyik az általános iskola, a
másik a gimnázium. Megítélése szerint abszolút életszerűtlen, de nyilván valahova telepíteni
kell ezt a hatáskört. Javasolja, hogy a határozati javaslatba kerüljön bele, miszerint az
intézményvezető koordinációja mellett kerül sor a bérbeadásra, ugyanakkor a hatáskör lehet a
polgármesternél.
Ottó Péter polgármester említi, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött
megállapodás alapján ez kötelezettségük. Tehát, csak úgy lehet bérbe adni, ha az előzetes
egyeztetés megtörtént. Ez szerepel a megállapodásban, nem szükséges külön szabályozni.
Horváth László képviselő közbe veti, hogy a megállapodásban az intézményfenntartó
központtal való egyeztetés szükségszerűsége szerepel. Úgy véli, ez már a harmadik lépcső a
rendszerben. Eddig az igazgató bérbe adta a helyiségeket, most egyeztetni kell az
intézményfenntartó központ vezetőjével. Esetleg az intézményfenntartó központ vezetője
megbízza az intézményvezetőt?
Lingl Zoltán képviselő, iskolaigazgató válasza, hogy nem. Miután az önkormányzat
működteti továbbra is az intézményt, ezért amikor nincs lekötve oktatási-nevelési
tevékenységre, a tulajdonos azt tesz az épülettel, amit akar. Tehát, leszabályozásra került,
hogy az intézménnyel folyamatosan egyeztetnie kell.
Ottó Péter polgármester úgy véli, képviselőtársa javaslatát illetően egy kiegészítő határozatot
lehetne elfogadni, ugyanis a vagyonrendelet módosításáról van szó, amiben a képviselőtestület egy nem hozzá tartozó intézmény vezetőjével kapcsolatban nem határozhat meg
feladatokat.
Horváth László képviselő ezzel egyetért, de azt az általános elvet, amely szerint bizonyos
területeken általános szabályozással szabályoznak, ebben az esetben megint felülírják.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, nem ragaszkodik ehhez.
Horváth László képviselő megítélése szerint nem a polgármester dolga, hogy ezekkel
foglalkozzon. Ebből következően azt gondolja, hogy valamifajta előkészítést illene beletenni,
mert nem vállalhatja a polgármester a felelősséget arra, ha adott esetben két programot
„összeboronál” valami oknál fogva. Nem szeretné, ha félreértenék, csak egyszerűen magát a
helyzetet próbálja meg ebben az értelemben kezelni. Azt érti, hogy van egy informális háttere,
de nincs szabályozva.
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Javasolja, hogy a rendelet-tervezet 1. §-a úgy módosuljon, miszerint a (2) bekezdésben
foglaltaktól eltérően a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola épületeiben,
valamint a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény épületében lévő helyiségeket az intézményvezetőkkel való egyeztetést követően a
polgármester adja bérbe.
Sümegi Attila jegyző nem látja akadályát e módosításnak, de indokoltságát sem.
Ottó Péter polgármester szerint ezt a gyakorlatban úgy tudják megoldani – s akkor az
egyeztetésnek nyoma is van –, hogy a szerződés-tervezetet az intézményvezetők kézjegyükkel
ellátják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve Horváth László képviselő
módosító javaslatát – 7 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet alkot:
2/2013.(I.29.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2013. évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés
megvitatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Kérdés
Horváth László képviselő utal arra, hogy a gimnázium tekintetében többlet feladat jelentkezik,
s kérdezi, ez belefér-e a tervezett költségvetésbe?
Schreindorfer Károly ügyvezető válasza szerint minden feladatot el kell látni, de lényegesen
kevesebb a finanszírozása. Amennyiben a tartalékot megkapja, akkor helyt tudnak állni.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évre szóló Közhasznúsági Szerződését az előterjesztés
mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Közhasznúsági Szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

4./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2013. I. félévi pályázati kiírás
Előadó: Horváth Ivett Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja az
előterjesztő által befogadott módosításokkal a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint kiírja a 2013. I. félévi középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázatot.
2./ A képviselő-testület az ösztöndíjpályázat lebonyolítására felkéri Zirc város jegyzőjén
keresztül a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal illetékes munkatársait, valamint a március
15-i városi ünnepség szervezőjét.
Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester
2./ pontban: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pontban: 2013. február 1.
2./ pontban: 2013. március 15. és a pályázati kiírás szerint
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5./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés 2012 évi 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:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés 2012 évi üzemeltetési veszteség támogatására 414.000,- Ft összeggel járul
hozzá a 2012. 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: 2013. február 13.

6./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 27. számú módosítása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a módosított határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a települések szándéknyilatkozatai
alapján, a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása, a Társulási
Megállapodás 4. mellékletét érintő módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ az alábbi településeken az alábbi
feladatokat végzi 2013. január 1-jétől:
Családsegítés: Bakonynána, Borzavár, Dudar, Nagyesztergár, Porva, Zirc
Adósságkezelés: Bakonynána, Zirc
Beilleszkedést segítő prevenció: Bakonynána, Dudar, Nagyesztergár, Zirc
Házi segítségnyújtás: Bakonybél, Bakonynána, Borzavár, Csetény, Dudar, Lókút,
Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Zirc
Közösségi ellátás: Borzavár, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Porva, Zirc, Dudar
Támogató szolgálat: Bakonynána, Borzavár, Csetény, Dudar, Lókút, Nagyesztergár,
Olaszfalu, Zirc
Nappali ellátás (idősek klubja): Bakonynána, Olaszfalu, Zirc, Lókút,
Nappali ellátás (fogyatékosok nappali intézménye): Borzavár, Dudar, Lókút,
Nagyesztergár, Olaszfalu, Zirc
Nappali ellátás (pszichiátriai betegek nappali intézménye): Borzavár, Dudar, Lókút,
Nagyesztergár, Olaszfalu, Zirc
Étkeztetés: Zirc
Gyermekjóléti szolgálat: Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály,
Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr,
Porva, Szápár, Zirc
Védőnői szolgálat: Bakonybél, Bakonynána, Borzavár, Dudar, Eplény, Lókút,
Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Zirc
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem (iskola-védőnői szolgálat): Bakonybél,
Bakonynána, Borzavár, Dudar, Eplény, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr,
Porva, Zirc.
2./ A Képviselő-testület a módosított Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. január 31.
7./ Egyéb ügyek
a/ Háziorvosi megállapodás módosítás
Előadó: Ottó Péter polgármester
Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés nem hangzik el.
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Hozzászólás
Horváth László képviselő felveti, hogy a háziorvosi alapellátás megállapodásának módosítása
kapcsán el kellene gondolkodni a további lehetőségen, ugyanis a nyugdíjrendszert ki kívánják
terjeszteni az egészségügyben dolgozókra is. Ismeretei szerint ez még a háziorvosi szolgálatot
abban a tekintetben nem érinti, hogy vállalkozásban látják el a feladatot. Azonban nem tudni,
mikor lehet egy olyan rendelet-módosítás, amely adott esetben ezt a nyugdíjkötelezettséget
kiterjeszti a háziorvosokra is. Ebben az esetben Zirc város ellátása komoly veszélybe kerül,
mivel a mostani négy háziorvosi körzetből kettőben nyugdíjas korú háziorvos látja el a
feladatot. Ezért azt gondolja, erre valamilyen megoldást elő kellene készíteni. Úgy véli, az
alap-megállapodás 4./ pontjának változása megkötné az önkormányzat kezét, mert ha át kell
szervezni az ellátási rendszert valamilyen egyéb oknál fogva, akkor érinteni fogja a működő
praxisokat is. Tehát, erre ebben a formában kötelezettséget vállalni, számára merészségnek
tűnik. Az biztos, hogy van valamilyen megoldás, esetleg az ellátási körzet nem lehet kisebb.
Erre valamit ki kell találni és a háziorvosokkal megbeszélni, ők hogyan látják ezt a helyzetet,
illetve a jövőt hogyan képzelik el.
Ottó Péter polgármester szerint ilyen szempontból a módosításban szereplő 4./ pont éppen ezt
a célt szolgálja. Az eredeti megállapodás szerint a megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy
… számú …… háziorvosi körzet területére, jelen megállapodás tárgyát képező feladat
ellátására, más háziorvossal szerződést nem köt. A módosításban benne van, hogy „működő
praxissal érintett”. Tehát, fontos, hogy abban az esetben nem kötnek mással szerződést, ha az
adott praxisban a feladat ellátásra kerül. Az önkormányzatnak arra megvan a jogosultsága, ha
valamelyik körzetben olyan helyzet alakul ki, akkor mással láttatja el a feladatot.
Horváth László képviselő számára ez a módosítás elfogadható amennyiben egyeztetésen
alapul. Ugyanakkor ismételten felveti, hogy az ellátási kötelezettség tekintetében érdemes
megfontolni, mivel az nem a háziorvosé, hanem az önkormányzaté, ezért az önkormányzatnak
kell ennek megfelelni, s ezt át kell gondolni. Megemlíti, hogy közeledik az időpont, amikor az
ingatlan-beruházás kapcsán vállalt kötelezettségeknek kell majd eleget tenni, akár
visszavásárlás, akár más konstrukció keretében. Hangsúlyozza, hogy a megállapodásmódosítással kapcsolatban kellene elgondolkodni az újabb kihívásokon, melyeket a
közeljövőben meg kell oldani.
Ottó Péter polgármester utal az elmúlt időszak eseményeiről szóló tájékoztatóra, mely szerint
e megállapodás módosítását közös egyeztetés során készítették elő a háziorvosokkal, ahol
felmerültek azok a kérdések is, melyekről képviselőtársa beszélt. Úgy gondolja, ezek további
egyeztetést igényelnek. Ugyanakkor a szándék megvan mindkét fél részéről, hogy e területen
is együttműködést alakítsanak ki, azonban egyelőre a finanszírozási környezetet kell
megteremteni hozzá. Hozzáteszi, az önkormányzatnak olyan konstrukcióban érdemes
gondolkodni, amely a háziorvosok beruházással kapcsolatos folyamatos kötelezettségeinek
teljesítéséhez hozzájárul, s így amikor lejár a szerződés, vagy nyugdíjba megy a háziorvos és
esetleg olyan helyzet alakul ki, hogy az önkormányzatnak visszavásárlási kötelezettsége
keletkezik, akkor kisebb terhet kell egy adott időpontban teljesíteni.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(I.28.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosokkal megkötött, a háziorvosi
szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására vonatkozó
megállapodásokat a jelen előterjesztés 1. mellékleteként csatolt megállapodás szerint
módosítja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett
megállapodásokat az érintett háziorvosokkal aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2013. január 31.

8./ BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi
pályázati elbírálása
Előadó: Horváth Ivett, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság, Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a
tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati
elbírálásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
9./ Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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10./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester a tájékoztatóban szereplő általános iskola működtetésével kapcsolatos
– 268/2012.(XII.11.) – határozatra adott jelentést kiegészíti azzal, hogy a megkeresésükre
három helyről kaptak választ. A feladatellátás tekintetében harmadik utas megoldás nincs:
vagy az önkormányzat működteti az iskolát, vagy az állam által történő működtetéshez
hozzájárulást fizet.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a tájékoztató tudomásulvételét.
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

11./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: 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 7 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

12./ A 269/2012.(XII.11.) számú határozattal kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület a 269/2012.(XII.11.) számú határozattal
kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.
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Ottó Péter polgármester az ülést 18 óra 35 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalásával folytatja az
ülést.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

