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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. január 12-én 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
Baranyai József, Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Nagy Tamás, Pék László, Ulrich Krisztián,
Dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán (10 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Gartner József képviselő,
Holl András képviselő,
Kovárczi Attila képviselő,

- távolmaradását előre nem jelezte: Horváth László képviselő,
- meghívottak:

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Kaszás Béla osztályvezető
Szirbek Tiborné egészségügyi referens,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Dr. Tótth Árpád kórházigazgató.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 14 tagja közül jelen van 10 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 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
1/2009.(I.12.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
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II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
2./ Pályázat benyújtása az „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások
fejlesztése” (TIOP-2.1.3/08/1.) című pályázati felhívásra
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ Zirc, Alkotmány u. 8. fszt.2. szám alatti lakás kiutalása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy zárt ülés keretében tárgyalják a 4./ napirendi pontot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
2/2009.(I.12.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalja:
4./ Zirc, Alkotmány u. 8. fszt.2. szám alatti lakás kiutalása
Előadó: Ottó Péter polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök ismerteti az ügyrendi bizottság javaslatát, mely
szerint a rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint egészüljön ki:
„Zirc város közigazgatási területén a települési háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos
kötelező közszolgáltatás igénybevételének egységnyi díjtétele:
2,52 Ft/liter/ürítés,
ami az előző évi díjtételhez képest 6,8 %-os díjemelést jelent.”
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A bizottság az első kapcsolódó határozati javaslatot javasolja az alábbiak szerint módosítani:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület a hulladékkezelési közszolgáltatás 2009. évi
üzemeltetési költségei támogatásának céljára 1.800.000,- Ft-ot 2009. évi költségvetésében
tartalékba helyez, melyből a szolgáltató abban az esetben igényelhet az általa benyújtott
kérelem alapján kompenzációt, ha a 20 %-osra kalkulált hulladékkezelési díj a kalkulációban
szereplő 20 %-hoz képest a díjfizetési időszakban megemelkedik.”
Dr. Árpásy Tamás jegyző jelzi, hogy az ügyrendi bizottság módosító javaslatát mind a
rendelet-módosítás, mind a kapcsolódó határozati javaslat vonatkozásában elfogadja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
rendeletet alkot:
1/2009.(I.12.) rendelet
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 17/2004.(IV.26.) rendelet módosításáról

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
3/2009.(I.12.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület a hulladékkezelési közszolgáltatás 2009. évi
üzemeltetési költségei támogatásának céljára 1.800.000,- Ft-ot 2009. évi költségvetésében
tartalékba helyez, melyből a szolgáltató abban az esetben igényelhet az általa benyújtott
kérelem alapján kompenzációt, ha a 20 %-osra kalkulált hulladékkezelési díj a kalkulációban
szereplő 20 %-hoz képest a díjfizetési időszakban megemelkedik.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2009. december 31., illetőleg folyamatos

A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
4/2009.(I.12.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az X+ION Kft-vel a Zirc város
hulladékkezelési közszolgáltatásának ellátására 2007. február 01-jén kötött
közszolgáltatási szerződés 13./ pontjában a hatályon kívül került 242/2000.(XII.23.)
Kormányrendelet helyett a 64/2008.(III.28.) Kormányrendelet számának és hivatkozott
jogszabályhelyének rögzítését kezdeményezi.
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat X+ION Kft. részére
történő eljuttatására és a nevezett szerződő fél egyetértése esetén a módosított szerződés
megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. december 31.
2./ Pályázat benyújtása az „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások
fejlesztése” (TIOP-2.1.3/08/1.) című pályázati felhívásra
Előadó: Ottó Péter polgármester
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy az ügyrendi bizottság javasolja a
kiosztásra került költségelemek elfogadásával a pályázat benyújtását.
Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök ismerteti az egészségügyi bizottság állásfoglalását,
mely szerint javasolja mindkét határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Horváth László képviselő megérkezik az ülésterembe.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal (Horváth László
képviselő nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
5/2009.(I.12.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet járóbeteg szakellátás fejlesztésére dr. Tótth Árpád által 2008. október 29én készített orvos-szakmai program tartalmával egyetért.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó
járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére”, TIOP 2.1.3/08/1. kódszámmal jelölt fejlesztési
pályázatot a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet járóbeteg szakellátás
fejlesztésére benyújtja.
3./ A fejlesztés összköltsége:
888.888.889,- Ft
Pályázott támogatás:
800.000.000,- Ft
Saját erő:
88.888.889,- Ft
4./ A képviselő-testület biztosítja a pályázathoz szükséges 10 %-os önerőt a 2009-2010. éves
költségvetéseiben.
5./ A képviselő-testület, mint a zirci 798 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa visszavonhatatlan
beleegyezését adja a TIOP 2.1.3/08/1. kódszámú projekt megvalósításához, és a
rendelőintézet területén hozzájárul az építéshez.
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6./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a TIOP
Közreműködő szervezethez (STRAPI) 1051 Budapest, Arany J. u. 6-8. szám alatti
címére nyújtsa be.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. január 16.
3./ pont esetében: folyamatos
4./ pont esetében: folyamatos
5./ pont esetében: azonnal
6./ pont esetében: 2009. január 16.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal (Horváth László
képviselő nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
6/2009.(I.12.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet járóbeteg szakellátás fejlesztéséhez szükséges módosított építészeti tervek
készítésére elfogadja Lohrmann Mária és társai árajánlatát bruttó 440.000,- Ft összegben.
A tervezési díjat a 2009. évi költségvetésében biztosítja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban megjelölt tervezőkkel a
tervezői szerződések aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. január 16.
3./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök ismerteti az ügyrendi bizottság állásfoglalását,
mely szerint támogatja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
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7/2009.(I.12.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulás társulási
megállapodása 4. számú mellékletének a Porva Község Önkormányzatának az ”időskorúak,
fogyatékosok és pszichiátriai betegek nappali ellátása” feladathoz történő csatlakozását
tartalmazó módosítását az előterjesztés mellékletét képező tervezetben leírtak szerint
jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
8/2009.(I.12.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulás társulási
megállapodása 4. számú mellékletének a Csetény Község Önkormányzatának az „időskorúak
nappali ellátása” és a „fogyatékosok nappali ellátása” feladatokhoz történő csatlakozását
tartalmazó módosítását az előterjesztés mellékletét képező tervezetben leírtak szerint
jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
9/2009.(I.12.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulás társulási
megállapodása 5. számú mellékletének a 2008. év egyes intézményi változásait tartalmazó
módosítását az előterjesztés mellékletét képező tervezetben leírtak szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
Horváth László képviselő távozik az ülésteremből.
Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 18 óra 10 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalásával folytatja az
ülést.
K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

