5 / 2009. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. március 16-án 17,00 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, Gartner József, Lingl Zoltán, Pék László, Ulrich Krisztián, Dr. Varga Tibor,
Vörös Kálmán (9 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Holl András képviselő,
Horváth László képviselő,
Kasper Ágota képviselő,
Kovárczi Attila képviselő,
Nagy Tamás képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető.

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 meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
42/2009.(III.16.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
I. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
1./ Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer üzemeltetésével
kapcsolatos döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Pályázatok benyújtása a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint
Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola infrastrukturális fejlesztésére
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Mentőállomás fejlesztésével kapcsolatos döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer üzemeltetésével
kapcsolatos döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy az ügyrendi bizottság javasolja a
határozati javaslat valamennyi pontjának elfogadását. Hozzáteszi, hogy az elmúlt hét
folyamán személyesen is tájékozódott magánemberi ismeretségi körben. A bizonytalanságai
nem szűntek meg, de ezek azon személyekben is benne vannak, akikkel az utóbbi napokban
tárgyalt. Az a végső benyomása alakult ki a beszélgetések során, hogy a jelenleg szolgáltatást
végző zirci vállalkozó jövője szempontjából nem jelent hátrányt, ha az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot elfogadják.
Kérdés
Vörös Kálmán képviselő kérdezi, ha így elfogadják a határozati javaslatot, akkor a későbbiek
folyamán van-e lehetőség a cégekkel tárgyalva a kapupénz csökkentésére?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy az előterjesztés határozati javaslatával nem a díjakat
fogadják el, hanem gyakorlatilag az üzemeltetésnek a társulási tanács által javasolt módját
hagyják jóvá, mely szerint közbeszerzési eljárás keretében választanák ki az üzemeltetőt.
Ugyanakkor az előterjesztés a díjképzési elvek meghatározásáról is szól. Ezek a díjképzési
elvek nagyrészt jogszabályi környezetre hivatkozva határozzák meg a díjmegállapítást, a
szolgáltatónak a mellékelt bontásban bemutatott költségeit. Másrészt a 158 településre
vonatkozóan határozza meg azokat a közös elveket, amelyek a lerakótól való távolságból
adódó előnyök vagy hátrányok kompenzálását tárgyalja. A társulási tanács a társulási
megállapodás alapján nagyrészt a rendszer üzemeltetésével, illetve az egész pályázat
kezelésével kapcsolatban olyan jogosítványokat élvez, amelyekre a társulási megállapodás
módosítása nélkül nincs lehetősége. A társulási tanácson keresztül tudják az önkormányzatok
az igényüket, az észrevételeiket jelezni, és a jogos felvetéseiket érzékelhető módon
képviselni.
Úgy gondolja, mindenkinek érdeke, hogy a rendszer a leghatékonyabban tudjon működni, és a
lehető legolcsóbban.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
43/2009.(III.16.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási
Rendszerre vonatkozóan elfogadja az üzemeltetési költségek megállapítására vonatkozó,
az előterjesztés 1. számú mellékletében leírt alapelveket, azokat helyi szabályozásában
figyelembe veszi.
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2./ Az üzemeltetési elvekről készült, az előterjesztés 2. számú mellékletét képező
megállapodást jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
3./ Összhangban az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás Tanácsának 43/2008.(XI.21.) ÉBRSZHK-TT számú
határozatával, meghatalmazza a Társulás Tanácsát, hogy a hulladék gyűjtésére és
szállítására vonatkozóan is lefolytassa a közbeszerzési eljárást.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenlegi közszolgáltatói
szerződések lejártát követően, a Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében
kiválasztott Közszolgáltatóval közszolgáltatói szerződést kössön.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

2./ Pályázatok benyújtása a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, valamint
Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola infrastrukturális fejlesztésére
Előadó: Ottó Péter polgármester
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök ismerteti az ügyrendi bizottság állásfoglalását,
mely szerint javasolja, mindkét határozati javaslat elfogadását azzal, hogy az óvoda esetében
az „új” jelzőt hagyják el, valamint az első határozati javaslatba kerüljön bele, miszerint a
vízóra aknától bevezető nyomóvezeték-szakasz felújítására is sor kerül.
Kérdés
Vörös Kálmán képviselő kérdezi az intézményvezetőt, hogy kértek-e előzetesen
árkalkulációt?
Lingl Zoltán képviselő, intézményvezető válasza szerint szakemberrel megtörtént a bejárás,
aki felmérte a munkálatokat. Egyelőre hozzávetőlegesen tudta megállapítani a bekerülési
költséget, de úgy ítélte meg, hogy ebből az összegből a felújítás megvalósítható.
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető elmondja, hogy a felmérés megtörtént, de
még nincs eredménye, mivel rövid volt a határidő. Szakember most készíti a költségbecslést,
de valószínű, hogy ebbe az összegbe beleférnek.
Hozzászólás
Lingl Zoltán képviselő, intézményvezető javasolja, miszerint a második határozati javaslatból
kerüljön ki az „A” és „F” épület, s inkább úgy fogalmazzák meg, hogy az épületek
vizesblokkjainak felújítása, akadálymentesítése. Ugyanis, ha a részletes költségbecslés
következtében esetleg a „D” épület mosdója is beleférne, akkor ne kelljen a miatt új
határozatot hozni. Kéri, hogy a határozati javaslatban az általános iskola címét is pontosítsák
Zirc, Rákóczi tér 3-5., illetve Köztársaság u. 5. címre.

5
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve a módosító javaslatokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatokat hoz:
44/2009.(III.16.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 8/2009.(II.26.) ÖM
rendelet alapján a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális
fejlesztésére
A pályázat célja: a vízóra aknától bevezető nyomóvezeték-szakasz, valamint az
óvodaépület vizesblokkjainak felújítása, fűtőtestek cseréje.
A fejlesztés megvalósulási helye: 8420 Zirc, Alkotmány u. 12.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás

2009. év
5.000.000,-

Hitel

0,-

Támogatásból igényelt összeg

20.000.000,-

Egyéb támogatás (nevesítve)

0,-

Egyéb forrás

0,25.000.000,-

Összesen

A képviselő-testület a saját forrás összegét az önkormányzat 2009. évi költségvetésében
biztosítja.
2./ A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. április 03.

45/2009.(III.16.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 8/2009.(II.26.) ÖM
rendelet alapján a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola infrastrukturális
fejlesztésére
A pályázat célja: az épületek vizesblokkjainak felújítása, akadálymentesítése.
A fejlesztés megvalósulási helye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. és Köztársaság u.5.
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A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás

2009. év
5.000.000,-

Hitel

0,-

Támogatásból igényelt összeg

20.000.000,-

Egyéb támogatás (nevesítve)

0,-

Egyéb forrás

0,25.000.000,-

Összesen

A képviselő-testület a 2009. évi saját forrás összegét az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendeletében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. április 03.

3./ Mentőállomás fejlesztésével kapcsolatos döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy az ügyrendi bizottság javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
46/2009.(III.16.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 235/2008.(X.27.) Kt. számú határozatát
visszavonja, egyidejűleg a Mentőállomás (Zirc, József A. u. 17-19.) bővítésének,
felújításának kivitelezési költségeihez 2.500.000,- Ft-tal - azaz Kettőmillió–ötszázezer
forinttal - járul hozzá a 2009. évi költségvetés terhére.
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező
megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: a műszaki átadás után, a kivitelezői végszámla benyújtásáról
szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül
2./ pont esetében: 2009. március 17.

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 17 óra 15 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

