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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2008. október 30-án 18,00 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
Kasper Ágota, Kovárczi Attila, Lingl Zoltán, Pék László, Ulrich Krisztián, Dr. Varga Tibor,
Vörös Kálmán (9 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Baranyai József képviselő,
Gartner József képviselő,
Holl András képviselő,
Horváth László képviselő,
Nagy Tamás képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Kaszás Béla osztályvezető.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 14 tagja közül jelen van 9 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az
ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
248/2008.(X.30.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
1./ „Járdaépítési Alap” felhasználásának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekttel kapcsolatos - ÁFA
törvény változásából fakadó - pénzügyi többletterhek finanszírozása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ottó Péter polgármester javasolja az 1./ napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület az 1./
- „Járdaépítési Alap” felhasználásának módosítása – napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalja.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal nem támogatja a javaslatot.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ „Járdaépítési Alap” felhasználásának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök ismerteti az ügyrendi bizottság állásfoglalását,
mely szerint az előterjesztésben szereplő két járdaépítés teljes egészében nem fér össze a
154/2008.(VI.23.) Kt. számú határozatban foglaltakkal, illetve a pénzügyi bizottság által
készített pályázati feltételben megfogalmazott elvekkel, ezért javasolja, hogy a határozati
javaslat elé kerüljön még egy határozat, amely kimondja, hogy a „Járdaépítési Alap” ebben az
évben már pályázati úton fel nem használható részéből 1.400.000,- Ft-ot csoportosítsanak át
más költségvetési helyre szintén járdaépítés céljára. Így ezzel nem bántják azokat az elveket,
amelyeket a „Járdaépítési Alap” eddigi felhasználásánál alkalmazott a pénzügyi bizottság,
ugyanakkor forrást biztosítanak e két járda felújítására.
A bizottság támogatja a Damjanich és az Alkotmány utcai járdaszakasz felújítását.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő érdeklődik, miért nem kapták meg a pályázati kiírást? Ugyanis
ahány pályázó, annyiféle műszaki megoldás és határidő mind a befejezésre és a kezdésre
vonatkozóan. Nem tudja, ki milyen alapon fog dönteni?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a Damjanich utcai járdaszakasz építését mindenképpen
célszerű összhangba hozni az útépítési munkákkal. A határidőket ebből a szempontból
célszerű figyelembe venni. Az Alkotmány utcai járdaszakasz építését pedig még ebben az
évben – még a jó időben - jó lenne megvalósítani.
Kovárczi Attila képviselő továbbra is kérdezi, hogy miért nem kapták meg a kiírást?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy a vállalkozókkal végigjárták az utcákat, s az
elvégzendő munkának megfelelően kellett árajánlatot készíteniük.
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Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy ez évi megvalósítással.
Hozzászólás
Kovárczi Attila képviselő továbbra sem érti, hogyan adhat be három különböző műszaki
tartalommal három vállalkozó árajánlatot. Felveti, hogy az Alkotmány utcai ÁFÉSZ bolt előtti
járdaépítésnél például az egyik ajánlatban nem szerepel az, ami a másikban és a harmadikban,
miszerint CKT betonnal oldja meg a szintkiegyenlítést. A munka megkezdésének időpontja is
különböző az ajánlatokban.
A képviselő-testület elhibázott döntésének tartja a pályáztatást, mely szerint 50 %-ot biztosít.
Ugyanis, ha az eddigi járdafelújításokat állampolgárok és vállalkozók által segített
keretösszegből valósították meg szemben a testület által elhatározott beruházással, akkor
inkorrekt. Mindezt azért tartotta és tartja most is inkorrektnek, mert az önkormányzatnak
kötelezően ellátandó feladata a közlekedés biztonságának megteremtése.
Megjegyzi, hogy roppant kíváncsi lesz, ha bármelyik műszaki tartalommal megvalósul egy fél
járdaépítés azt műszakilag a tél, és az egyéb közlekedés miatt hogyan tudja úgy megoldani a
kivitelező, hogy mind a magyar szabványnak, mind a műszaki előírásoknak, mind a
közlekedés használhatóságának megfeleljen. Emlékeztet arra, hogy korábban volt egy
képviselő-testületi döntés, mely szerint bizonyos járdákat bizonyos fajtájú anyaggal
burkoltatnak. Úgy látszik, ez az elv most elsikkad ezzel a döntéssel.
Ottó Péter polgármester nem tudja, hogy erre vonatkozóan milyen korábbi döntése volt az
előző képviselő-testületnek. Valószínűnek tartja, hogy a Rákóczi tér fejlesztésével kapcsolatos
tervek elkészítésénél volt arról szó, miszerint a téren térkövezéssel történik meg a járdák
felújítása. Gyakorlatilag olyan pályázati forduló még nem volt, amelyikben Rákóczi téri
járdaszakaszok felújítására nyújtottak volna be pályázatot. Úgy gondolja, ebből a
szempontból korábbi elhatározással szemben döntés nem született.
Kovárczi Attila képviselő felveti, hogy az a kérdés fel sem merül senkiben, hogy a Rákóczi
térhez nem tartozó József Attila utca felső szakaszában miért határozták meg a térkövezést
prioritásként?
Ottó Péter polgármester emlékezete szerint a József Attila utcában a volt József Attila szálló
felújítása során a Takarékszövetkezetnek volt olyan lehetősége, hogy térkővel rakja le az
épület előtt a járdát. Majd azt követően a járdaalap keretében a pályázatot benyújtó lakók
ehhez akartak mindenképpen alkalmazkodni. Gyakorlatilag ezt a térkövezést folytatták
egészen a kereszteződésig, ahol az aszfalt burkolat megtöri a járda vonalát. Úgy véli, annak
sincs akadálya, hogy a következő saroktól aszfalt burkolat legyen a kórház felé. Véleménye
szerint városképi szempontból mindenképpen átgondolandó ez a kérdéskör.
Megjegyzi, hogy az ügyrendi bizottság javaslatával egyetért, azt elfogadja.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatokat hoz:
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249/2008.(X.30.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Járdaépítési Alap” 2008. évre
meghatározott keretösszegét 1.400.000,- Ft-tal – azaz Egymillió-négyszázezer forinttal csökkenti, mely összeg terhére járda-felújítási forrást biztosít.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
250/2008.(X.30.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 249/2008.(X.30.) Kt. számú határozatban
biztosított forrás terhére és az érintett ingatlantulajdonos pénzbeli hozzájárulásával
felújítja a Zirc, Damjanich utcai járdát.
2./ A képviselő-testület a Damjanich utcai járda felújítására a SWIETELSKY Magyarország
Kft. bruttó 833.062,- Ft bekerülési összegű ajánlatát fogadja el.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban megnevezett
vállalkozással a vállalkozási szerződés megkötésére, valamint az érintett járdaszakasz
melletti ingatlan tulajdonosával a felújításhoz felajánlott hozzájárulással kapcsolatos
megállapodás megkötésére, és az eljárási cselekmények lefolytatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2008. november 7.
251/2008.(X.30.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 249/2008.(X.30.) Kt. számú határozatban
biztosított forrás terhére és az érintett ingatlantulajdonos pénzbeli hozzájárulásával
felújítja a Zirc, Alkotmány utca páros oldalának elején lévő járdát.
2./ A képviselő-testület az Alkotmány utcai járdaszakasz felújítására a Hanich-Gép Kft. bruttó
1.019.472,- Ft bekerülési összegű ajánlatát fogadja el.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban megnevezett
vállalkozással a vállalkozási szerződés megkötésére, valamint az érintett járdaszakasz
melletti ingatlan tulajdonosával a felújításhoz felajánlott hozzájárulással kapcsolatos
megállapodás megkötésére, és az eljárási cselekmények lefolytatására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2008. november 7.
2./ Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és –kezelési projekttel kapcsolatos - ÁFA
törvény változásából fakadó - pénzügyi többletterhek finanszírozása
Előadó: Ottó Péter polgármester

6
Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági tag elmondja, hogy az ügyrendi bizottság támogatja a
kötelezettségvállalásra vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, mi történik akkor, ha valamelyik önkormányzat nem fizeti ki
a ráeső összeget?
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, egyrészt ez a társulás közös feladata, másrészt a
társulásban résztvevő önkormányzatoknak kötelezettsége, harmadrészt pedig, ha bármely
önkormányzat nem teljesít, akkor elsősorban a gesztor önkormányzat kerül problémás
helyzetbe.
Kaszás Béla osztályvezető hozzáteszi, hogy Veszprém város már döntött a pénz
meghitelezéséről.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
252/2008.(X.30.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési
és –kezelési projekttel kapcsolatos - ÁFA törvény változásából fakadó - pénzügyi
többletterhek finanszírozása a pályázati tartalékalap terhére 21.154.993, Ft, azaz
Huszonegymillió-egyszázötvennégyezer-kilencszázkilencvenhárom
forint
összeget
biztosít 2008. évben.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban megjelölt összeg
átadásával kapcsolatos eljárási cselekmények lebonyolítására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2008. október 31.
Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 18 óra 35 perckor berekeszti.
K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

