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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. június 2-án 22,15 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Dr. Czuppon Károly alpolgármester
Baranyai József, Gartner József, Holl András, Kovárczi Attila, Lingl Zoltán, Vörös Kálmán
(8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Horváth László képviselő,
Kasper Ágota képviselő,
Nagy Tamás képviselő,
Pék László képviselő,
Ulrich Krisztián képviselő,
Dr. Varga Tibor képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Kaszás Béla osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Encz Ilona ifjúsági, civil, oktatási és művelődési referens.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 14 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:
127/2008.(VI.2.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Zirc város településrendezési tervének elkészítésére vonatkozó tervezői szerződés
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Zirc város településrendezési tervének elkészítésére vonatkozó tervezői szerződés
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az eredeti szerződés
szerinti ütemezéshez képest az ismételt lakossági vélemények bekérése és egyeztetése
következtében meg kellett ismételni egy ütemet. A tervező ezzel kapcsolatban megfogalmazta
a felmerült pótmunka díjára vonatkozó igényét. Az előterjesztés a tervezői szerződés
módosítását tartalmazza, ugyanakkor meghatározza a tervdokumentáció szállításának
határidejét is, amely az alapszerződést módosító szerződés aláírásától számított 30 napon
belül esedékes. Erre azért van szükség, mert a szerződés módosításával kapcsolatban nem
határozható meg egyértelműen a szerződésben a teljesítési határidő, mivel egy részfeladat
ismétléséről van szó.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő nem egészen érti, hogy miért kell fizetni?
Ottó Péter polgármester válasza szerint a lefolytatott eljárás, mely szerint a lakossági
vélemények beérkezését követően a képviselő-testület a tervező, a főépítész és a szakma
bevonásával döntött úgy, hogy egyes véleményeket támogat, egyes véleményeket pedig nem.
A nem támogatott véleményekről az érintetteket tájékoztatták, s lehetőséget kaptak az
átfogalmazására, a fenntartására. Úgy gondolta, a minél korrektebb eljárás miatt tárgyalják
újra. Ezért került be ez a feleslegesnek tűnő kör, ami által a tervezőnek több lett a munkája.
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, a tervező mivel indokolja, hogy neki többletfeladata volt?
Úgy véli, addig tárgyalják a változtatást, amíg a város lakosságát ki nem szolgálják, s meg
nem nyugszik abban, hogy most már érdekérvényesítés történt. Megítélése szerint a tervezői
szerződés arra szól, hogy ezt a feladatot el kell végezni.
Hangsúlyozza, hogy az előterjesztésben szereplő összeget nem szavazza meg.
Ottó Péter polgármester szerint a tervező a képviselő-testület döntése nyomán végezte a
feladatát. Azt is, amely arról szólt, hogy a testület a koncepció egyes pontjait nem támogatja.
Ők ennek megfelelően kezdtek el dolgozni, a szakhatóságokkal egyeztetni, miközben a
képviselő-testület „futott még egy kört” annak érdekében, hogy elkerülhessék azokat a vitás
és ellentmondásos helyzeteket, melyek a rendezési terv elfogadásakor annak idején
megtörténtek. Tehát, olyan megoldást találjanak, ami ha nem is mindenki, de a többség
számára támogatható, s elfogadható.
Kovárczi Attila képviselő kérdezi, ki mondta a tervezőnek, hogy már dolgozhat, amikor még
folytak az egyeztetések?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a tervező jelen volt azon az ülésen, ahol első körben
tárgyalták a lakossági véleményeket, észrevételeket.
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Kovárczi Attila képviselő szerint a rendezési terv módosításának van egy ütemideje, ami
független a tárgyalások számától. A tervező értésére adták, hogy tovább fognak tárgyalni a
lakossággal.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
128/2008.(VI.2.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az LT-PLAN Bt-vel (Tatabánya, Tátra u.
1/a, képviselője: László Tibor) 2007. április 2-án kötött, Zirc város szerkezeti- és
szabályozási tervéről szóló tervezői szerződés módosítását az előterjesztés mellékletét
képező szerződés-tervezet szerinti tartalommal jóváhagyja
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2008. június 5.

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 22 óra 30 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

