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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. november 12-én 16,10 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Baranyai József, Dr. Horváth Sándor, Kasper Ágota, Mészáros József képviselők (5 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Vörös Kálmán alpolgármester
Horváth Ivett képviselő
Horváth László képviselő
Lingl Zoltán képviselő

Sümegi Attila jegyző
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője
Kapitány Zsolt Önkormányzati Osztály vezetője

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
237/2013.(XI.12.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ "Zirc, "A Dubniczay-ház épületegyüttes É-i szárny felújítása" beruházás pótmunka igénye
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Bőrgyógyászati szakellátás kapacitás átadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ "Zirc, "A Dubniczay-ház épületegyüttes É-i szárny felújítása" beruházás pótmunka igénye
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kaszás Béla osztályvezető elmondja, hogy a Dubniczay-ház épületegyüttes felújítása zajlik
LEADER pályázati támogatással. A bontási munkák során olyan pótmunkák merültek fel,
melyek nem voltak előre láthatók. Az összes kémény gyakorlatilag leomlott a bontás
következtében, aminek nem lett volna szabad a terv szerint. A tetőn kívüli része a födémre
volt ráépítve, de miután a födémet cserélték, ezért azt el kellett bontani, illetve beépítésre
került egy acélgerenda, melynek eldobozolását el kell végezni. E pótmunkákra a kivitelezőtől
kértek árajánlatot, ami az előterjesztés mellékletét képezi. Megjegyzi, a műszaki ellenőr az
árajánlatot átvizsgálta, javasolja elfogadásra. Miután közbeszerzési eljárással kiválasztott a
kivitelező, ezért ha a vállalt díj 5 %-át nem éri el a pótmunka nagysága, akkor egy egyszerű
szerződésmódosítással lehet kezelni. Amennyiben azt meghaladná, akkor közbeszerzési
eljárást kellene lefolytatni a pótmunka összegére. Jelen esetben nem éri el az 5 %-ot, ezért
szerződésmódosítással kezelhető a pótmunka kérdése.
Kérdés
Dr. Horváth Sándor képviselő kérdezi, a bontástól mentek tönkre a kémények?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy nem. Hozzáteszi, a bontásnál derült ki, hogy a
kémény a fagerendákra volt ráültetve, illetve nem volt alapja.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
238/2013.(XI.12.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Zirc, "A Dubniczay-ház épületegyüttes
É-i szárny felújítása" beruházás kivitelezése során felmerült pótmunkára a MIN-TECH
Kft. (8200 Veszprém, Hársfa u. 25.) bruttó 2.538.730,- Ft összegű árajánlatát elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pont szerinti pótmunka összegét a
2013. évi költségvetés terhére biztosítja
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban nevesített vállalkozással
2013. szeptember 3-án kötött vállalkozási szerződés pótmunkával történő módosításának
aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. december 31.
3./ pont esetében: 2013. november 13.
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2./ Bőrgyógyászati szakellátás kapacitás átadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban röviden kifejti, miszerint a
bőrgyógyász szakrendelést biztosító doktornő úgy döntött, hogy év végével a zirci rendelését
megszűntetné. A kapacitásokkal az önkormányzat rendelkezik, s célszerű lenne, ha ezt a
kapacitást a városi kórháznak tudnák átadni, így gyakorlatilag már csak a mentálhigiénés
szakrendelés maradna intézményen kívüli ellátási formában.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Dr. Horváth Sándor képviselő reméli, nem merült fel, hogy visszaadódjon az OEP részére ez a
rendelés. Felveti, hogy a gyógytorna kérdésével szintén foglalkozni kellene, ugyanis annak
idején az önkormányzat a kapacitást átadta a vállalkozónak, mivel a kórházban nem volt
gyógytornász. Most egészen más a helyzet, ezért valahogy meg kellene felezni, mert a kórház
nem kap járóbeteg-ellátásra gyógytorna kapacitást.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, főigazgató úr e kérdésben keresse meg az
önkormányzatot, mint annak idején a meglévő kapacitásra külső vállalkozással szerződést
kötő felet, miszerint azt a szerződést vizsgálják felül tekintettel arra, hogy az intézményben
komoly fejlesztések valósultak meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
239/2013.(XI.12.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a rendelkezési joga alá
tartozó bőrgyógyászati szakrendelés 14 szakmai óra kapacitást és az ehhez kapcsolódó
feladatellátást - amely Zirc város, Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop,
Bakonyszentlászló, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Gic, Jásd, Lókút,
Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár községek terület-ellátási
kötelezettségére terjed ki - átadja 2014. január 1. napjától a Zirci Erzsébet KórházRendelőintézet részére.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pontban részletezett kapacitás, valamint a feladatellátás átadásról szóló feladat-ellátási
szerződést megkösse.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy ezen
határozatot küldje meg a Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, az Országos Tisztiorvosi
Hivatal és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete részére
Felelős: 1./ - 2./ - 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2013. november 15.
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Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 16 óra 20 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

