13 / 2009. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. június 25-én 18,45 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, Kasper Ágota, Kovárczi Attila, Lingl Zoltán, Pék László,
Ulrich Krisztián, Dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán (11 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Holl András képviselő,
Nagy Tamás képviselő,

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

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Szirbek Tiborné egészségügyi referens,
Kaszás Béla osztályvezető,
Redling József Bakony Volán Zrt. képviselője.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 14 tagja közül jelen van 11 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az
ülést.
A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére.
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetettek szerint a 6./ és 7./ napirendi pontot szintén zárt
ülés keretében tárgyalják.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
támogatja, hogy a 6./ - „KDOP-2009-4.2.2. kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című
pályázati dokumentáció készíttetése – napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 nem szavazattal
támogatja, hogy a 7./ - A TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 azonosító számú, az emelt szintű
járóbeteg szakellátás fejlesztést megvalósító projekthez szükséges döntések – napirendi
pontot zárt ülés keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
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122/2009.(VI.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
II. Önkormányzati rendeletek alkotása
4./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-közlekedés szolgáltatási díjairól szóló
39/2001.(XII.13.) ÖK. rendelet módosítása. 2009. július 1-jétől érvényes szolgáltatási
díjak
Előadó: Ottó Péter polgármester
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
5./ Pályázat benyújtása helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatás igénylésére
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Benyújtott hazai pályázatok –TEUT, CÉDE – hiánypótlása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Zárt ülés keretében:
I. Személyi ügyek
1./ Javaslattétel a Zirc város közszolgálatában álló szakmák és hivatások képviselőinek 2009.
évi „ZIRC VÁROSÉRT” szakmai kitüntetéseire („ZIRC VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT,
KULTÚRÁJÁÉRT” kategória)
Előadó: Kasper Ágota, az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
2./ Javaslattétel a Zirc város közszolgálatában álló szakmák és hivatások képviselőinek 2009.
évi „ZIRC VÁROSÉRT” szakmai kitüntetéseire („ZIRC VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT
ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁÉRT” kategória)
Előadó: Vörös Kálmán, az Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság elnöke
3./ Javaslattétel a Zirc város közszolgálatában álló szakmák és hivatások képviselőinek 2009.
évi
„ZIRC
VÁROSÉRT”
szakmai
kitüntetéseire
(„ZIRC
VÁROS
KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” kategória)
Előadó: Dr. Varga Tibor, az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága elnöke
III. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
6./ „KDOP-2009-4.2.2. kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázati dokumentáció
készíttetése
Előadó: Ottó Péter polgármester
7./ A TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 azonosító számú, az emelt szintű járóbeteg szakellátás
fejlesztést megvalósító projekthez szükséges döntések
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjait a nyílt ülést követően
tárgyalják meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
támogatja a javaslatot.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
4./ A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-közlekedés szolgáltatási díjairól szóló
39/2001.(XII.13.) ÖK. rendelet módosítása. 2009. július 1-jétől érvényes szolgáltatási
díjak
Előadó: Ottó Péter polgármester
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök ismerteti az ügyrendi bizottság állásfoglalását,
mely szerint javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Ulrich Krisztián képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ugyancsak
javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő utal az előterjesztésre, amely két alternatívát tartalmaz a fizetést
illetően. Kérdezi, akkor miért nem készült gazdaságossági számítás, hatástanulmány minden
egyes változatról?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy az előterjesztésben egy variáció szerepel, s vagy
elfogadja a képviselő-testület a rendelet módosítását, melynek mellékletében szerepelnek a
díjtételek, vagy nem fogadja el. Ebben az esetben az Áfa emelkedéséből adódó
többletköltséget az év végi elszámolás során a szolgáltató az önkormányzatra fogja áthárítani,
ami előreláthatólag 97.000,- Ft többlet üzemeltetési támogatási igényt jelent. A számítás
rendelkezésre áll az előterjesztés mellékletében, illetve a Bakony Volán Zrt. által az
önkormányzat számára elküldött anyagban.
Redling József Bakony Volán Zrt. képviselője hozzáteszi, hogy az általuk elkészített
beadványban kifejezetten az Áfa növekményéből származó hatásokat igyekeztek
kompenzálni. Ennek eredményeképpen remélhető, hogy változatlan nettó bevétel keletkezik.
Jelzi, hogy az Áfa növekedésének hatása elsősorban a kedvezményezett tanuló és nyugdíjas
bérletek esetében jelentős, mivel a fogyasztói árban a 25 %-os nagyságrendű Áfa mellé a
tételes ártámogatásban meglévő Áfa növekmény is megjelenik. Amennyiben az Áfa törvény
nem változik, akkor a beadványuk meg sem született volna.
Hozzászólás
Kovárczi Attila képviselő továbbra is állítja, hogy két alternatíva van, s az egyikre született
egy fél gazdaságossági számítás a Volán társaság részéről. A fél megoldás az, hogy
kiszámolta, miszerint hogyan fognak emelkedni az Áfa emelés miatt a díjtételek a különböző
kategóriákban. Arra vonatkozóan pedig nem született semmiféle javaslat, hogy a 97.000,- Ftot az önkormányzat átvállalja-e vagy sem. Bizottsági ülésen a Volán társaság képviselője
elmondta, hogy természetesen ez az áremelés az év hátralévő részére értendő. Tehát, a
97.000,- Ft hat hónapra oszlik el, ami kb. 16.000,- Ft havonta. Úgy véli, ha az önkormányzat a
közösségi közlekedést fenn kívánja tartani, akkor ezt az összeget havonta biztosítania kell, s
erre a költségvetésben megvan a megfelelő keret.
Javasolja, hogy a 97.000,- Ft-ot az önkormányzat havi bontásban utalja át a Bakony Volán Zrt
részére kompenzációként, s ne változzanak a viteldíjak.
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Horváth László képviselő megérkezik az ülésterembe.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy a Bakony Volán Zrt. az önkormányzat felé
negyedévente számol el. Tehát, a szolgáltató a negyedévet követően juttatja el azt a
tájékoztatót, ami az előző időszak bevételeit, illetve a kiadásokat tartalmazza. A Volán
társaság az önkormányzattól negyedévenként üzemeltetési támogatást igényel annak a
céltartaléknak a terhére, amit a képviselő-testület év elején a költségvetésben elfogadott.
Úgy gondolja, ha képviselőtársa javaslatát támogatják, akkor arra nincs szükség, hogy havi
bontásban történjen a pénz elutalása, mert negyedévente úgyis megvan az elszámolás, s akkor
tudja érvényesíteni azt az igényét, amely gyakorlatilag a veszteség finanszírozását jelenti.
Dr. Varga Tibor képviselő szerint nem szabad elfelejteni, hogy az önkormányzatnak közel 2
millió Ft eredetileg is a megállapodás szerinti kerete a helyi közlekedés támogatására
negyedévenkénti ütemezésben. Ez az összeg támogatásként nem az egész városra csapódik le,
hanem a város népességének mintegy 10 %-ára. Látszólag népszerű, amit képviselőtársa
javasolt, de nem jelent generális támogatást a város lakosságának, hanem csak egy réteg
számára.
Ottó Péter polgármester szerint, ha a képviselő-testület nem támogatja a rendelet módosítását,
akkor az is elképzelhető, hogy olyan eredményre tesz szert a Bakony Volán Zrt., mely
következtében sem árat nem kell emelni, s év végén a plusz 97.000,- Ft átadására sem lesz
szükség, mert a céltartalékba helyezett összeg fedezetet tud nyújtani a veszteség
finanszírozására.
Kovárczi Attila képviselő továbbra is fenntartja a 97.000,- Ft-os önkormányzati
kompenzációt.
Dr. Árpásy Tamás jegyző értelmezése szerint képviselő úr módosító javaslata arra irányul,
hogy a képviselő-testület ne fogadja el a rendelet-módosítást.
Dr. Varga Tibor képviselő szerint ügyrendileg ez azt jelenti, hogy nem kell külön szavazni
képviselőtársa javaslatáról, mertha a képviselő-testület nem fogadja el a rendelet-módosítást,
akkor a javaslatban megfogalmazottak teljesülnek.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 nem szavazattal
rendeletet alkot:
21/2009.(VI.25.) rendelet
a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló
39/2001.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról

5./ Pályázat benyújtása helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatás igénylésére
Előadó: Ottó Péter polgármester
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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 12 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
123/2009.(VI.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés normatív
támogatásáról szóló 20/2009.(IV.17.) KHEM-ÖM együttes rendelet alapján támogatást
igényel a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a normatív támogatási igény benyújtására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

124/2009.(VI.25.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közforgalmú közlekedés 2008. évi
működtetéséhez 1.904.000,- Ft összeggel járult hozzá.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közforgalmú közlekedést 2009.
január 1. és december 31-ig folyamatosan fenntartja.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. január 1-jétől 2012. december 31ig tartó időszakra a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítási
közszolgáltatási szerződést az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról
szóló 2004. évi XXXIII. törvény alapján kötötte meg
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2009. december 31.

8./ Benyújtott hazai pályázatok –TEUT, CÉDE – hiánypótlása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy az ügyrendi bizottság javasolja a
határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással
(Kovárczi Attila képviselő nem vett részt a szavazásban) határozatokat hoz:
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125/2009.(VI.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 111/2009.(V.28.) Kt. számú határozatának
1./ pontját az alábbiak szerint módosítja:
„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
10.325.895,- Ft
Pályázott támogatás
5.162.947,- Ft
A saját forrásként 2009. évben rendelkezésre áll
5.162.948,- Ft
A saját forrást az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésében
biztosítja.”
A határozat egyebekben változatlan marad.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

126/2009.(VI.25.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 115/2009.(V.28.) Kt. számú határozatának
1./ pontját az alábbiak szerint módosítja:
„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
17.340.049,- Ft
Pályázott támogatás
13.005.037,- Ft
A saját forrásként 2009. évben rendelkezésre áll
4.335.012,- Ft
A saját forrást az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésében
biztosítja.”
A határozat egyebekben változatlan marad.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 19 óra 05 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

