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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 7-én 17,05 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

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

- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Kasper Ágota képviselő
Lingl Zoltán képviselő
Nemes István képviselő

Sümegi Attila jegyző
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási 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 6 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
212/2017.(IX.7.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Ügyvezetői álláspályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Ügyvezetői álláspályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Dr. Kovács László képviselő jónak tartja a pályázati kiírást és a feltételeket is, ugyanakkor
kérdezi, van ilyen ma?
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, annyira nem szigorú a pályázati felhívás. A pályázati
feltételek között egyedül az szerepel, hogy felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezzen a
pályázó. Minden más gyakorlatilag az elbírálásnál előnyt jelent.
Dr. Kovács László képviselő kérdezi, mi lesz addig, amíg a pályázatnak nem lesz nyertese?
Ottó Péter polgármester válasza szerint ugyan a gazdasági társaságnak van ügyvezetőhelyettese, azonban a probléma az, hogy a társasági szerződésben nevesítetten ügyvezető úr
szerepel ügyvezetőként. Arra van lehetőség – s ez rövidtávon lehet, hogy megoldást jelent –,
hogy ügyvezető úr teljes jogkörrel meghatalmazza az ügyvezető-helyettest. Erre vonatkozóan
elkészült egy meghatalmazás tervezete, amit a napokban alá fognak írattatni. E
meghatalmazás hatálya ügyvezető úr visszaérkezéséig, illetve az új ügyvezető
megválasztásáig tartana. Hangsúlyozza, mindenképpen az lenne a célszerű, hogy valakit
nevesítsenek a társasági szerződésben ügyvezetőnek.
Dr. Horváth Sándor alpolgármester véleménye szerint ez átmenetileg megoldható, de a teljes
jogkörű meghatalmazás számára elfogadhatatlan, ugyanis, ha nincs kontroll, akkor nem
engedné.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, mindannyian érzik azt, hogy miért került be rendkívüli
testületi ülésre az előterjesztés. Ügyvezető úr írásban, rövid két sorban jelezte, hogy egyrészt
táppénzre vette a háziorvos, másrészt pedig tartós távollétére lehet számítani. Kérte, hogy
helyettesítéséről gondoskodjanak.
Dr. Horváth Sándor alpolgármester kérdezi, milyen megoldás van a kontrollra? Nyílván az
ügyvezető-helyettes ismeri a gazdasági társaság működését, benne van a folyamatokban, de a
kontroll nélküli megbízással nem ért egyet.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő kérdezi, milyen nagyobb horderejű dolgok várhatók
esetleg?
Ottó Péter polgármester válasza szerint folyamatosan teljesítenek közszolgáltatási
szerződésben vállalt kötelezettségeket, amelyekhez előfordul, hogy külső szolgáltatókkal
vagy vállalkozásokkal is szerződést kell kötni. Úgy véli, önmagában egy-egy
kötelezettségvállalás nem olyan jelentős horderejű. Összességében fontos, hogy valamilyen
módon az ügyvezető helyettesítése megoldódjon. Hozzáteszi, napi szinten – a korábbi
időszakban és most is – kapcsolatban vannak, s elsősorban gondol a Pénzügyi Osztály
vezetőjére, mivel hozzá fordulnak legtöbbször kérdéssel, illetve a Városüzemeltetési Osztály
munkatársaira, akik folyamatosan tartják a kapcsolatot a gazdasági társasággal.
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Ottó Péter polgármester jegyző urat kérdezi, a pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozóan a
meghatalmazásba milyen féket lehet beépíteni? Igazából nem tudja, mivel önálló jogi
személyiségű a gazdasági társaságuk. Tehát, lehetséges-e az, hogy a jelenlegi ügyvezető úgy
adjon a helyettesének meghatalmazást a képviseletre, hogy a Pénzügyi Osztály vezetőjének az
ellenjegyzése szükséges a kötelezettségvállaláshoz?
Horváth László képviselő szerint lehet, mert a gazdasági társaság legfőbb szerve a közgyűlés.
Tehát, a képviselő-testület tehet ilyet, ha úgy látják, hogy szükséges.
Sümegi Attila jegyző véleménye szerint az ügyvezető megadhatja így is a felhatalmazást.
Ottó Péter polgármester elmondja, a meghatalmazásba belekerül, hogy a pénzügyi
kötelezettségvállalással járó döntések esetében a Pénzügyi Osztály vezetőjének ellenjegyzése
szükséges.
Dr. Kovács László képviselő szerint ezzel gyakorlatilag könnyítenek az ügyvezető-helyettes
felelősségén is.

Hozzászólás nem hangzik el.

Ottó Péter polgármester utal a felhívás pályázati feltételeire, mely szerint előnyt jelent a
vezetői gyakorlat és a kft. tevékenységi körébe tartozó szakmacsoportokhoz kapcsolódó
iskolai végzettségek valamelyike. A maga részéről az „iskolai” szót kihagyná, ugyanis lehet
olyan szakmának nevezhető végzettség, amit nem biztos, hogy iskolai keretek között szerzett
meg valaki. Javasolja, hogy a „Pályázati feltételek” címszó alatti mondatból az „iskolai” szó
maradjon ki, s ennek megfelelően teszi fel szavazásra a határozati javaslatot.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
213/2017.(IX.7.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglaltak
alapján pályázatot ír ki a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságnál önálló ügyvezetői munkakör betöltésére.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázati felhívás megjelentetésére.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. szeptember 11.
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Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 17 óra 15 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

