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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 21-én 17,10 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza emeleti tárgyaló

Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester
Dr. Horváth Sándor alpolgármester
Dr. Benczik Ágnes Adrienn, Horváth László, Kasper Ágota, Dr. Kovács László, Lingl Zoltán,
Vörös Kálmán képviselők (8 fő)

- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Nemes István képviselő

Sümegi Attila jegyző
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 8 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 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
306/2016.(XII.21.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Zirc város helyi közúti közforgalmú, autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatási
2017. évi közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Zirc város helyi közúti közforgalmú, autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatási
2017. évi közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát, majd megjegyzi, a
szerződés-tervezettel kapcsolatban felmerült észrevételeikre a volántársaság megküldte
válaszát. Kéri osztályvezető urat, tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a szolgáltató által
leírtakról.
Kaszás Béla osztályvezető elmondja, a szolgáltató a közszolgáltatási szerződés-tervezet
formai módosításaival, illetve a helyesbítésekkel egyetért.
A szerződés-tervezet 3.1. szakaszában javasolt kiegészítést nem tartja szükségesnek, mert a
Megrendelő saját tulajdonú társaságával biztosított közszolgáltatás – mint felmondási ok –
szerepel a 18.5. szakaszban önálló g) pontként. Amennyiben a Megrendelő saját tulajdonú
társaságával kívánja biztosítani a közszolgáltatást, úgy a társasággal megkötött szerződést
meg kell szüntetni: ennek módja a felmondás a 18.5. g) pont alapján. A szerződés
megszüntetésének számtalan esete közül egynek kiemelése és más témájú – jelen esetben a
szerződés hatályával foglalkozó – szakaszban megismétlése nem szokásos és nem is
szükséges.
A 12.3. szakaszban javasolt módosítást a szolgáltató szintén elfogadta. A 13.3. szakaszban a
fajlagos mutató lehetséges legmagasabb értéke a pályázati eljárás óta a társaság tudomására
jutott, alágazati béremelésre és a „Volán-életpálya modell” bevezetésére vonatkozó új
információk alapján került tervezésre.
A 20. szakasz esetében kompromisszumként javasolják, hogy a 2. mondat kerüljön törlésre,
így nem lenne kikötve egyetlen bíróság illetékessége sem, hanem a kérdés adott esetben az
általános hatásköri és illetékességi szabályok szerint dőlne el.
Horváth László képviselő jelzi, módosító javaslatként a szerződés-tervezet 18. szakaszát – A
szerződés megszűnése, megszüntetése – kiegészítette egy 18.1. ponttal, mely szerint szerződő
felek rögzítik, hogy Megrendelő a szolgáltatást addig kívánja igénybe venni, amíg saját erőből
a szolgáltatást meg tudja szervezni, ezért Megrendelő 60 napos határidővel a szerződést
indoklás nélkül bármikor felmondhatja. Ugyanis előző képviselő-testületi ülésen döntöttek
arról, hogy az önkormányzat a gazdasági társasága által saját maga oldja meg a helyi járati
közlekedést, illetve a volántársasággal megkötendő szerződésben feltételként szerepeljen az
önkormányzat legfeljebb 60 napos indokolás nélküli felmondási lehetősége.
Kaszás Béla osztályvezető megjegyzi, a kiküldött szerződés-tervezet 18. szakaszában két pont
is – 18.2 és 18.4 pont – magában foglalja a 60 napos felmondási határidőt. Utal a 18.5. pont g)
alpontjára, mely szerint a Megrendelő a szerződést abban az esetben ugyancsak felmondja, ha
a törvényi előírásoknak megfelelően a szolgáltatást saját tulajdonú társasággal biztosítja.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint a szerződés-tervezet talán egy kicsit terjedelmes és
részletes, de elfogadható.
Kéri jegyző úr véleményét a szolgáltató által javasoltakról.
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Sümegi Attila jegyző elmondja, hogy a szolgáltató által tett javaslatok elfogadhatók. A
szerződés-tervezet 18.5. pont g) alpontja alapján az önkormányzatnak jogában áll felmondani
a szerződést abban az esetben is, ha saját tulajdonú társasággal biztosítja a szolgáltatást, így a
felmondási feltételek ugyancsak megfelelnek az önkormányzat jövőbeli elképzeléseinek.
Horváth László képviselő szerint amennyiben polgármester úr és jegyző úr úgy véli, hogy a
szerződés-tervezet rendben van, akkor számára is elfogadható.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
307/2016.(XII.21.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc város helyi közúti közforgalmú,
autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatás feladatainak 2017. január 1. napjától
legfeljebb 2017. december 31. napjáig történő ellátására az ÉNYKK Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-t (9700 Szombathely, Körmendi út 92.) bízza
meg.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
előterjesztés melléklete szerinti Közszolgáltatási Szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2016. december 31.

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 17 óra 20 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

