11 / 2009. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. május 28-án 16,40 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, Holl András, Lingl Zoltán, Ulrich Krisztián, Dr. Varga Tibor,
Vörös Kálmán (8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Gartner József képviselő,
Kovárczi Attila képviselő,
Nagy Tamás képviselő,
Pék László képviselő,

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

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Szirbek Tiborné egészségügyi 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:
110/2009.(V.28.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
2./ Hazai pályázatok – TEKI, TEUT, CÉDE - beadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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3./ A TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 azonosító számú, az emelt szintű járóbeteg szakellátás
fejlesztését megvalósító projekthez szükséges döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester javasolja, miszerint az ülést a 2./ napirendi pont tárgyalásával kezdjék
tekintettel arra, hogy a költségvetési rendelet módosítását meghatározza a benyújtandó
pályázatokkal kapcsolatos döntés.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
2./ Hazai pályázatok – TEKI, TEUT, CÉDE – beadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ulrich Krisztián képviselő, bizottsági elnök ismerteti a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság javasolja a Békefi utca vonatkozásában a
határozati javaslat elfogadását, valamint a műszaki tervdokumentáció elkészítésére javasolja a
BESZT Kft. megbízását.
A bizottság ugyancsak javasolja a TEKI és a CÉDE pályázatra vonatkozó határozati
javaslatok elfogadását.
Kasper Ágota képviselő megérkezik az ülésterembe.
Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök ismerteti az Egészségügyi, Szociális és
Sportbizottság állásfoglalását, mely szerint javasolja az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatok elfogadását. A bizottság javasolja, hogy a benyújtandó TEKI pályázat
vonatkozásában első helyen jelöljék meg a járdafelújítást, második helyen a térfigyelő
rendszer kiépítését.
Ottó Péter polgármester az egészségügyi bizottság javaslata alapján megfogalmaz egy
kiegészítő határozati javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a TEKI pályázati felhívásra
benyújtandó pályázatok prioritási sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
- első helyen a Kossuth utca járda-felújítása,
- második helyen a térfigyelő rendszer kialakítása Zirc városban.
Felelős a polgármester, határidő azonnal.
Kérdés
Holl András képviselő kérdezi, amennyiben rangsorolnak, akkor nem tehetnék-e meg, hogy a
járda-felújítási pályázatot is egy nagyobb összeggel nyújtsák be? Hozzáteszi, hogy bizottsági
ülésen szóba került a Kálvária utcai és a Táncsics utcai járda.

4

Ottó Péter polgármester utal arra, hogy a május 25-i előterjesztésben a Reguly utca és a
Táncsics utca járda-felújítása szerepelt.
Holl András képviselő szerint az előterjesztésben valóban a Táncsics utcai járda szerepelt, de
a hétfői testületi ülés után javasolta, hogy ennek folytatásaként a Kálvária utcai járdát is
tegyék rendbe, mert nagyon rossz állapotban van.
Ottó Péter polgármester szerint annak nincs akadálya, hogy a május 25-i előterjesztésben
szereplő járdaszakaszok bekerüljenek. Azonban az idő szűke miatt nem látja realitását, hogy
ahhoz még hozzátegyenek plusz járdaszakaszokat. Egyrészt fel kell mérni, elkészíteni az adott
járdaszakasz felújításának költségvetését. Másrészt a költségvetési rendeletben szerepeltetni
kell a szükséges pályázati önerő összegét.
Hozzászólás
Lingl Zoltán képviselő a sorrend felállításával nincs kibékülve. Ugyanis, ha beletesznek még
más járdaszakaszokat és benyújtanak két pályázatot a TEKI felhívásra – amit ráadásul
rangsorolnak -, akkor nem biztos, hogy nyertes lesz a pályázat. Viszont, ha nincs sorrend,
akkor nagyobb lehet a nyerési esély. Javasolja, hogy ne állítsanak fel sorrendet.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy ne határozzanak meg prioritási
sorrendet a TEKI pályázat keretében.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot
elvetette.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a járda-felújítási programot
egészítsék ki a Reguly utcai és a Táncsics utcai járdaszakaszokkal.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással támogatja a
javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
111/2009.(V.28.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzati szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolat felújítására (Békefi A. u.) pályázatot nyújt be a
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TEUT pályázati felhívásra.
A fejlesztés költsége
11.515.767,- Ft
Pályázott támogatás
5.757.884,- Ft
A saját forrásként 2009. évben rendelkezésre áll
5.757.884,- Ft
A saját forrást a képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a
Pályázati Tartalék Alap terhére biztosítja.
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácshoz nyújtsa be.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. június 2.

112/2009.(V.28.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzati szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása (Békefi A. u.) TEUT pályázat műszaki
tervdokumentáció elkészítésére a BESZT Kft. (Veszprém, Stadion köz 5.) ajánlatát
fogadja el 280.000,- Ft + ÁFA díjjal. A tervezési díjat a 2009. évi költségvetés pályázati
sajáterő terhére biztosítja.
2./ Az 1./ pontban megjelölt ajánlattevővel a tervezési szerződés megkötésére a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatot hoz:
113/2009.(V.28.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete térfigyelő rendszer kiépítésére pályázatot
nyújt be a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TEKI pályázati felhívásra.
A fejlesztés költsége
26.216.561,- Ft
Pályázott támogatás
19.662.420,- Ft
A saját forrásként 2009. évben rendelkezésre áll
6.554.140,- Ft
A saját forrást a képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a
Pályázati Tartalék Alap terhére biztosítja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácshoz nyújtsa be.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. június 2.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatokat hoz:
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114/2009.(V.28.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közterületi járda felújítására (Kossuth utca,
Reguly utca, Táncsics utca) pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács TEKI pályázati felhívásra.
A fejlesztés költsége
16.698.644,- Ft
Pályázott támogatás
12.523.983,- Ft
A saját forrásként 2009. évben rendelkezésre áll
4.174.661,- Ft
A saját forrást a képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a
Pályázati Tartalék Alap terhére biztosítja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácshoz nyújtsa be.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. június 2.
115/2009.(V.28.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ
felújítás II. ütem megvalósítására pályázatot nyújt be a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács CÉDE pályázati felhívásra.
A fejlesztés költsége
17.454.699,- Ft
Pályázott támogatás
13.091.024,- Ft
A saját forrásként 2009. évben rendelkezésre áll
4.363.675,- Ft
A saját forrást a képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a
Pályázati Tartalék Alap terhére biztosítja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácshoz nyújtsa be.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. június 2.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatot hoz:
116/2009.(V.28.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács TEKI pályázati felhívására benyújtandó pályázatok prioritási sorrendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
- első helyen a Kossuth, Reguly és Táncsics utca közterületi járdák felújítása,
- második helyen a térfigyelő rendszer kialakítása Zirc városban.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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1./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester tájékoztatása szerint az előző napirendi pont keretében tárgyalt
pályázatokhoz kapcsolódóan a pályázati önerő alapban nevesíteni kell ezeket a célokat. Az
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet a járda-felújításra vonatkozó összeggel a
határozatnak megfelelően pontosítani kell.
Kéri képviselőtársait, hogy ennek megfelelően fogadják el a rendelet-módosítást.
Ulrich Krisztián képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy a pénzügyi bizottság az eredeti
előterjesztést tárgyalta, s javasolja elfogadásra.
Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök ismerteti az egészségügyi bizottság állásfoglalását,
mely szerint javasolja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
20/2009.(V.28.) rendelet
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet
módosításáról

3./ A TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 azonosító számú, az emelt szintű járóbeteg szakellátás
fejlesztését megvalósító projekthez szükséges döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ulrich Krisztián képviselő, bizottsági elnök ismerteti a pénzügyi bizottság állásfoglalását,
mely szerint javasolja a kiviteli tervek elkészítésére a MULTIFORM Kft., a közbeszerzési
eljárás lebonyolítására a Syntron Mérnöki Iroda Kft. ajánlatának elfogadását.
Horváth László képviselő megérkezik az ülésterembe.
Ulrich Krisztián képviselő távozik az ülésteremből.
Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy az egészségügyi bizottság javasolja
szintén a kiviteli tervek elkészítésére a MULTIFORM Kft., a közbeszerzési eljárás
lebonyolítására a Syntron Mérnöki Iroda Kft. ajánlatának elfogadását.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással
határozatokat hoz:
117/2009.(V.28.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi Minisztérium Új
Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet új, emelt szintű
(R1) járóbeteg szakrendelőjének kialakítása” című, TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 azonosító
számú projekt kiviteli terveinek elkészítésére megbízza a MULTIFORM Kft-t (Veszprém,
Kádártai u.27.) a mellékelt ajánlatnak megfelelően.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlattevővel a
szerződést megkösse.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. június 05.

118/2009.(V.28.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi Minisztérium Új
Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet új, emelt szintű
(R1) járóbeteg szakrendelőjének kialakítása” című, TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 azonosító
számú projekt közbeszerzési eljárásainak lebonyolítására megbízza a Syntron Mérnöki
Iroda Kft-t (Budapest, Bécsi út 67.) a mellékelt ajánlatnak megfelelően.
2./. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlattevővel az
ajánlati felhívásban meghatározott feltételekkel a szerződést megkösse.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: a Támogatási szerződés aláírását követő 5 munkanap

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 17 órakor berekeszti.
K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

