15 / 2009. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. július 30-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,
Gartner József, Holl András, Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Pék László, Vörös Kálmán (8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Baranyai József képviselő,
Horváth László képviselő,
Kovárczi Attila képviselő,
Nagy Tamás képviselő,
Ulrich Krisztián képviselő,
Dr. Varga Tibor képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Dobosné Lipp Valéria pénzügyi ügyintéző,
Kaszás Béla osztályvezető,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Szirbek Tiborné egészségügyi referens,
Koósné Stohl Ilona intézményvezető,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető.

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.
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetettek szerint a 9./, 17./, 18./, 19./, 20./ és 21./ napirendi
pontokat zárt ülés keretében tárgyalják. Jelzi, hogy a 20./ és 21./ napirendi pontban személyi
jellegű kérdésről van szó, ezért mindenképpen zárt ülésen kell tárgyalni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 9./ - A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vizesblokk és fűtési
rendszer felújítása – napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 17./ - TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 azonosító számú, az emelt szintű járóbeteg
szakellátás fejlesztést megvalósító projekthez szükséges döntések (tervellenőrzés) – napirendi
pontot zárt ülés keretében tárgyalják.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 18./ - A Zirci Egészségház alsó szintjének fűtéskorszerűsítése – napirendi pontot zárt
ülés keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 19./ - KEOP-2009-5.3.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
korszerűsítése” című pályázati dokumentáció készíttetése – napirendi pontot zárt ülés
keretében tárgyalják.
Ottó Péter polgármester indítványozza, hogy a 24./ napirendi pontot szintén zárt ülésen
vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja,
hogy a 24./ - Kovács Endre kérése – napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a zárt ülés napirendi pontjait a nyílt ülést követően
tárgyalják meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
167/2009.(VII.30.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ A távhőszolgáltatásról szóló 16/2008.(IX.30.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól
szóló 5/2006.(II.16.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
4./ Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
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5./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
6./ Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
7./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési Terve felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
10./ III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény ÁNTSZ vizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
11./ III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény világítás korszerűsítése a „Szemünk Fénye” programmal
Előadó: Ottó Péter polgármester
12./ Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési projekt II. ütem kiviteli terveinek
átadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
13./ Zirc Városi Önkormányzat csatlakozása a Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezethez
Előadó: Ottó Péter polgármester
14./ Téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkákra pályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester
15./ „KDOP-2009-4.2.2 kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázat benyújtása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
16./ TIOP-1.2.3/09/1. „Tudásdepó Expressz” Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra-fejlesztése c. pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozat
Előadó: Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető
III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
22./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc szakfelügyeleti
vizsgálatáról tájékoztató
Előadó: Ottó Péter polgármester
23./ Zirc Önkormányzati Kötvény
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Zárt ülés keretében:
9./ A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vizesblokk és fűtési rendszer
felújítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
17./ TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 azonosító számú, az emelt szintű járóbeteg szakellátás
fejlesztést megvalósító projekthez szükséges döntések (tervellenőrzés)
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
18./ A Zirci Egészségház alsó szintjének fűtéskorszerűsítése
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
19./ KEOP-2009-5.3.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című
pályázati dokumentáció készíttetése
Előadó: Ottó Péter polgármester
20./ Reguly A. u. 1. szám alatti lakás bérleti jogának kijelölése
Előadó: Ottó Péter polgármester
21./ A Damjanich u. 1/B. szám alatti lakás bérleti jogának meghosszabbítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
24./ Kovács Endre kérése
Előadó: dr. Czuppon Károly alpolgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ A távhőszolgáltatásról szóló 16/2008.(IX.30.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Dr. Árpásy Tamás jegyző röviden ismerteti az előterjesztést.
Kérdés
Ottó Péter polgármester utal arra, miszerint kikerül a beruházási költség az önkormányzat
rendeletéből. Kérdezi, ez azt is jelenti, hogy az alapdíjban már nem szerepel beruházási
költség?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy igen.
Ottó Péter polgármester kérdezi, mi az akadálya annak, hogy az alacsonyabb árat
szerepeltessék a rendeletben, s ha a szolgáltató árat kíván emelni, akkor azt egy rendeletmódosítással átvezessék? Emlékezete szerint az önkormányzat rendelete alapján a
szolgáltatónak megvan a lehetősége, hogy a mindenkori árakhoz igazítsa a hődíjat.
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Kaszás Béla osztályvezető válasza szerint az önkormányzat rendelete szabályozza a hődíj
megállapítását. A szolgáltató szabadpiacon szerzi be a gázt. A rendelet szabályozza, hogy
vagy a gázkereskedő nyilatkozata alapján aktualizálja a hődíjat vagy pedig a dollár
árfolyamhoz igazítja. Jelen esetben a szolgáltató a gázkereskedő díja alapján javasolta a
szolgáltatási díjak módosítását.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
23/2009.(VII.30.) rendelet
a távhőszolgáltatásról szóló 16/2008.(IX.30.) rendelet
módosításáról

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól
szóló 5/2006.(II.16.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, az étkezés térítési díjának megemelése nem ütközik
semmiféle magasabb rendű jogszabályba?
Ottó Péter polgármester válasza szerint akkor lehet módosítani, ha az év közben megjelenő
költségek azt indokolják. Egyébként az előző évi adatokat, s az évi finanszírozást kell
figyelembe venni. Most a szolgáltatást nyújtók – a konyhák – emelték a díjaikat, s annak
többletköltsége került átvezetésre.
Koósné Stohl Ilona intézményvezető hozzáteszi, hogy év közben egyszer módosíthatnak. Úgy
véli, indokolt az 5 %-os emelés, amit a költségvetésük nem bír el.
Kasper Ágota képviselő kérdése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás díjának emelésével
kapcsolatos. Érdeklődik, hogy az önkormányzatok hogyan reagáltak erre?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a társulási tanácsban a polgármesterek egyrészt saját
önkormányzatukat, másrészt pedig a társulás – mint önálló jogi személy – érdekét képviselik,
ami azonos lehet az önkormányzatok érdekével, de lehet ellentétes is. Azt azonban látni kell,
hogy a szociális szolgáltató intézmény feladatellátásához az önkormányzatoknak egyelőre
nem kellett hozzájárulniuk támogatással. Gyakorlatilag a normatívából és egyéb
finanszírozásból, saját bevételből tartja fenn magát. Amennyiben az intézménynek 2007-től
nem lett volna jelentős pénzmaradványa, akkor a zirci önkormányzat esetében 6-7 millió Ft-ot
kellett volna működési támogatásként az intézménynek odaadni.
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Az étkezési díjak gyakorlatilag önköltségi áron kerültek meghatározásra, az ellátottak
jövedelmi viszonyaiktól függően ennél alacsonyabb összegért tudják az étkezést igénybe
venni. Egyértelmű, hogy a kettőnek a különbözetét valahogyan meg kell próbálnia
kigazdálkodni az intézménynek, ha ez nem működik, akkor az önkormányzatoknak kell
hozzájárulni, mert a társulásnak máshonnan nem lesz forrása. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást illetően a Megmentő Szociális Segélynyújtó Kht-nak van egy jogutódja, aki
gyakorlatilag a feladatellátásban az eszközök, a technikai háttér biztosításával közreműködik.
Ők arra is nyitottak, hogy akár teljes egészében átvegyék a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást.
Koósné Stohl Ilona intézményvezető hozzáteszi, hogy a társulási tanács döntése értelmében
június végén azonnali hatállyal vissza kellett venni azoktól a készüléket, akik nem vettek részt
a házi segítségnyújtásban. Így gyakorlatilag július 1-jétől 33 ember maradt a teljes térségben a
jelzőrendszerben.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy az egész folyamatot jogszabály-változás indította el,
ami a finanszírozott készülékek számát meghatározta a házi segítségnyújtásban részt vevők
háromszorosában. A zirci kistérségben 66 készülék lehet, ami normatívával lefedett és
finanszírozott. Minden plusz készülék fenntartási költségét a társulásnak kell biztosítani.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
24/2009.(VII.30.) rendelet
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló
5/2006.(II.16.) rendelet módosításáról

3./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy kiosztásra került egy módosítás, mely szerint a Magyar
Államkincstár kiközlése alapján az Új Tudás-műveltség Program keretében a pedagógusok
anyagi ösztönzését szolgáló támogatások jogcím alapján az önkormányzat részére 1.029.000,Ft összegű támogatást ítéltek meg.
Javasolja e kiegészítéssel a rendelet-módosítás elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
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25/2009.(VII.30.) rendelet
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosításáról
4./ Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és – kezelési Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
Dr. Árpásy Tamás jegyző ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
168/2009.(VII.30.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési
és -kezelési önkormányzati társulás alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint
jóváhagyja:
Az alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„6. Típus szerinti besorolás:
Tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő jogi személyiséggel rendelkező
költségvetési szerv”
Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„10. A Társulás az államháztartás működési rendjéről szóló a Kormány 327/2008.
(XII.30.) Korm. Rendelettel módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. sz. rendelet 15. § (1)
bekezdés a) pontja és a 15. § (3) bekezdése szerint az előirányzatai feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező, a 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján
önállóan működő költségvetési szerv. A társulás pénzügyi feladatait Veszprém Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.”
2./ Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetén: azonnal
2./ pont esetén: 2009. augusztus 31.
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169/2009.(VII.30.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési
és -kezelési önkormányzati társulás Társulási Megállapodásának módosítását a jelen
előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetén: azonnal
2./ pont esetén: 2009. augusztus 31.

5./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
170/2009.(VII.30.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulás társulási
megállapodása 2. számú mellékletének a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás
tagönkormányzatainak az Olaszfalu Községi Önkormányzattal történő kiegészítését
tartalmazó módosítását a jelen előterjesztés mellékletében leírtak szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

171/2009.(VII.30.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulás társulási
megállapodása 2. számú mellékletének a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás
tagönkormányzatainak az Olaszfalu Községi Önkormányzattal történő kiegészítését
tartalmazó módosítását a jelen előterjesztés mellékletében leírtak szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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172/2009.(VII.30.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulás társulási
megállapodása 2. számú mellékletében az Olaszfalu és Eplény Közoktatási Intézményi
Társulás hatályon kívül helyezését tartalmazó módosítását a jelen előterjesztés mellékletében
leírtak szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
6./ Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
Dr. Árpásy Tamás jegyző az előterjesztéshez apróbb technikai jellegű módosításokat kíván
hozzáfűzni, mely szerint a szabályzat törzsszövegében a mellékletekre történő utalások nem
mindig pontosak. Így a szabályzat szövegének 1.1.1., 1.1.3., 1.2.2., 1.2.3., 1.4.4., 2.1. és 4.5
pontjában szerepelnek a mellékletekre való utalások, valamint a 6. fejezet 7. pontjában, illetve
a 12. fejezet záró rendelkezésében. A törzsszövegben szereplő mellékletszámokból kettőt kell
levonni, hogy a valós mellékletekre történő utalás pontos legyen. Kéri, hogy a képviselőtestület ezt méltányolja és fogadja el.
Javasolja a 2. fejezet 2.3. pontját hatályon kívül helyezni.
Kérdés
Ottó Péter polgármester utal „A képviselő-testület feladatai” címszó alatt szereplő 5.2. pontra,
mely szerint a közbeszerzési eljárás megindításának elrendelése a Városüzemeltetési Osztály
vezetőjének előterjesztése alapján történik.
Dr. Árpásy Tamás jegyző elmondja, hogy a szabályzat e feladatot a képviselő-testület
hatáskörébe utalja, illetve a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalát.
Ottó Péter polgármester szerint nem jellemző, hogy a hivatal munkatársai előterjesztéseket
jegyeznek, ők az előkészítésben működnek közre.
Dr. Árpásy Tamás jegyző javasolja, hogy e pontot módosítsák úgy, miszerint a jegyző
előterjesztése alapján.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület – figyelembe véve az ismertetett
módosításokat - 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
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173/2009.(VII.30.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
Közbeszerzési Szabályzatot – a 219/2004.(VII.29.) Kt. számú határozattal elfogadott és
203/2008.(IX.15.) Kt. számú határozattal módosított közbeszerzési szabályzat egyidejű
hatályon kívül helyezésével – jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
7./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési Terve felülvizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
174/2009.(VII.30.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Kistérség
Közoktatási Intézkedési Terve 2009-2013 felülvizsgálatát az előterjesztés mellékletében
foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban megnevezett intézkedési
terv jóváhagyásáról a Zirc Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezetét értesítse.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. július 31.
8./ A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
Előadó: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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175/2009.(VII.30.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés
mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület utasítja a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetőjét, hogy a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot hozza
nyilvánosságra.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. augusztus 01.
10./ III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény ÁNTSZ vizsgálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
176/2009.(VII.30.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény második emeletén 3 db
tanterem padozatának felújításához 350.000,- Ft összeggel járul hozzá a 2009. évi
költségvetés felhalmozási tartalék terhére.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./
pontban leírt hozzájárulás III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény részére történő átadására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. július 31.
11./ III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény világítás korszerűsítése a „Szemünk Fénye” programmal
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Formázott: Felsorolás és
számozás
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177/2009.(VII.30.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tulajdonosa hozzájárul az
intézmény világításkorszerűsítéséhez a „Szemünk Fénye” program keretein belül
megkötendő 10 éves bérleti konstrukcióval.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés mellékletét képező
Megállapodásban foglaltakkal, miszerint amennyiben az intézmény fenntartása az
önkormányzathoz visszakerül, a bérleti szerződésben vállalt kötöttségek is az
önkormányzatra hárulnak.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2009. július 31.

12./ Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési projekt II. ütem kiviteli terveinek
átadása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a II. ütemnek ma volt a munkaterület átadása, így
remélhetőleg a közeljövőben meg is kezdődik a kivitelezés, ami elsősorban az Erdőalja
lakótelepen jelent komolyabb „felfordulást”, mivel azon a területen valósul meg a
szennyvízcsatorna-hálózat, illetve ehhez kapcsolódóan az ivóvíz-hálózat rekonstrukciója.
Ugyancsak megtörténik az Alkotmány utca végén a Vadász utcával szemben lévő
szennyvízátemelő szennyvíztisztító-telepre történő „beköltöztetése”, valamint a
szennyvíztisztító-telepen belül lesznek olyan fejlesztések, amelyek szintén ennek biztonságát
szolgálják.
Utal arra, hogy a képviselő-testület az elmúlt év végén vonatkozó jogszabályok hatására
hozott egy döntést. Gyakorlatilag a csatorna-rekonstrukció és a végátemelő tervezését
megrendelték és elvégeztették, mert az akkori jogszabályi környezet tekintetében még nem
volt biztos, hogy sárgakönyves tender lebonyolítható. Megjegyzi, hogy sárgakönyves tender
az, ahol maga a kivitelező végezteti el a tervezés és az engedélyeztetés folyamatát is. Annak
idején felmerült, hogy csak piroskönyves, azaz már engedélyes kiviteli tervdokumentációval
rendelkező beruházás megvalósítására nyílhat lehetőség. Az idő szűke miatt készíttették el
ezeket a terveket. A kivitelező kiválasztása megtörtént, akinek szándékában áll a tervek
megvásárlása. Javasolja bekerülési költségen a kiviteli tervek átadását.
Kaszás Béla osztályvezető hozzáteszi, hogy a munkaterület átadásával a kivitelező engedélyt
kapott a kezdésre.
Ottó Péter polgármester kérdezi, milyen engedélyeket kell még megszerezni?
Kaszás Béla osztályvezető válasza, hogy a kivitelező megvásárolta a Bakonykarszt Zrt-től a
vízrekonstrukciós terveket, az önkormányzattól megkapja a szennyvízcsatorna terveket, s
azokat összeveti a vállalt feladattal.

Formázott: Felsorolás és
számozás
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Kérdés
Lingl Zoltán képviselő a határozati javaslatban szereplő Áfa mértékéről érdeklődik.
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a július 1-jétől érvényes 25 % Áfa-t kell figyelembe
venni.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
178/2009.(VII.30.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési
és -kezelési projekt maradványösszeg felhasználásához készíttetett kiviteli
tervdokumentációt átadja a Swietelsky Kft. Veszprém részére, csatorna rekonstrukció
3.169.700,- Ft + ÁFA; végátemelő 2.300.000,- Ft + ÁFA térítési díj ellenében.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt tervdokumentáció
tulajdonjogának átruházására, a szükséges megállapodások megkötésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. július 31.

13./ Zirc Városi Önkormányzat csatlakozása a Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezethez
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester az előterjesztéshez kapcsolódóan röviden vázolja, hogy a térség
önkormányzatai közül többen már nemleges döntést hoztak meg, több képviselő-testület a
héten tárgyalja. Úgy gondolja, a megfogalmazott határozati javaslat elég határozott
feltételeket szerepeltet. Gyakorlatilag ezek a feltételek ahhoz a lehetőséghez és környezethez
próbálnak alkalmazkodni, amelyek egyrészt a pályázati kiírás feltételrendszeréből adódnak,
másrészt pedig az I. forduló regisztrációs eljárásában részt vevőkkel végeztek egy
próbaszámítást, hogy milyen költségek jutnának egy-egy tagra. Tulajdonképpen azt a
költséget határozták meg maximumként, amit az önkormányzat bevállalna. Ez azt feltételezi,
hogy legalább annyian részt vesznek a II. fordulóban, mint ahányan a regisztrációban benne
voltak. Erre nagyon kicsi esélyt lát, de a héten ki fog derülni. Jelen pillanatban azt tartja
valószínűbbnek, hogy a társulási tanács olyan döntést fog hozni, miszerint nincsenek meg a
feltételei a pályázat benyújtásának.
Véleménye szerint, ha a turizmus fejlesztéséről beszélnek, akkor minden lehetőséget meg kell
ragadni. Sajnos a TDM szervezet létrehozására kiírt pályázat egy TDM szervezetről szól,
tehát elvileg Zirc saját maga is részt vehetne a pályázatban, ha rendelkeznének olyan
szállásadatokkal, amely éves szinten legalább 30.000 vendégéjszakát jelentene.
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Azonban Zirc ennek kb. egyharmadával rendelkezik. A térségben Bakonybél Község
Önkormányzata lehetne az, aki önmagában, esetleg valakivel társulva ezt a pályázatot
benyújthatná. Ugyanakkor a TDM szervezet működtetésének minimálisan meghatározott éves
költségvetése 15 millió Ft. Nem tudja, hogy jelenleg a térségben van-e olyan önkormányzat,
aki a működtetés jelentős költségét önmagában fel tudná vállalni. Ez akkor lenne egy
működőképes konstrukció, ha legalább 10-12 önkormányzat ebben partner lenne, ami azt
jelentené, hogy a most turizmus területén irodákat fenntartó önkormányzatok költségei
jelentős mértékben nem emelkednének, egy egészségesebb teherviselés jelenne meg. Úgy
véli, egy olyan szervezetet lehetne létrehozni, amely összefogottan stratégiai területként tudná
az egész kistérség turizmusfejlesztését szolgálni. Mostanában azt látja, hogy nagyon kevés az
a kapacitás, ami rendelkezésre áll az önkormányzatoknál.
Amennyiben most nem tudják ezt a pályázatot benyújtani, akkor várhatóan év vége felé ismét
kiírásra kerül, amikor jobban rákészülve képesek lehetnek arra, hogy a térségi közös pályázat
összejöjjön.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő érdeklődik, hogy kik döntöttek eddig a pályázat benyújtása mellett?
Ottó Péter polgármester válasza szerint Várpalota Város Önkormányzata támogató döntést
hozott, de feltételként szabta meg, hogy minden regisztrációban részt vevő vegyen részt a II.
fordulóban.
Tudomása szerint Bakonybél Község Önkormányzata múlt hét csütörtökön tárgyalta, de nincs
információja arról, hogy milyen döntést hoztak.
Csesznek Község Önkormányzata nemleges döntést hozott, Olaszfalu és Bakonynána Község
Önkormányzata szintén. Úgy tudja, hogy Porva, Borzavár és Jásd Község Önkormányzata e
héten tárgyalja.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
179/2009.(VII.30.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a KDOP-2008-2.2.1./A
pályázati felhívást.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy amennyiben
Zirc Kistérség Többcélú Társulása, mint vezető partner a Turisztikai Desztináció
Menedzsment létrehozását célzó pályázatot benyújtja, abban teljes jogú tagként részt
kíván venni, melyhez a továbbiakban megjelölt kötelezettségeket tudomásul veszi abban
az esetben, ha
- Zirc város közigazgatási területén lévő kereskedelmi és magánszálláshelyek
szálláskapacitásának (férőhely) legalább 25 %-át, vagy a 2008. évi vendégéjszakák
legalább 30 %-át képviselő szálláshely-szolgáltatók teljes jogú tagként csatlakoznak,
és
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-

a működtetési költségekhez való hozzájárulás tekintetében Zirc várost évente
legfeljebb az idegenforgalmi adó 20 %-ának és 25,- Ft/fő/hó lakosságszám-arányos
hozzájárulásnak együttes összegénél magasabb kötelezettség nem terheli, és
- a pályázathoz teljesítendő önrész összegéből Zirc várost legfeljebb az önrész 20 %-a
terheli.
3./ A TDM szervezet forrásainak minimálisan 65 %-át a teljes jogú tag önkormányzatoknak
kell biztosítaniuk.
4./ Zirc Városi Önkormányzat megszünteti az általa fenntartott turisztikai célú szervezeteket
(Tourinform Iroda, turisztikai iroda), és ezt a feladatot átadja a megalakuló TDM
szervezetnek.
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy csak egy helyi TDM
szervezetnek lehet teljes jogú tagja.
6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a megalakuló TDM szervezetbe a
tulajdonában/fenntartásában lévő turisztikai intézményét tagként belépteti, és az ezzel járó
tagdíjfizetési kötelezettségeinek eleget tesz a fenntartási időszak végéig.
7./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tagdíjfizetési kötelezettségeinek a projekt
megvalósítási és fenntartási időszakában eleget fog tenni.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2./, 4./, 5./, 6./ és 7./ pontokban: Az egyesület alapszabálya vagy a nonprofit kft
társasági szerződése szerint

14./ Téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkákra pályázat kiírása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
180/2009.(VII.30.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési
munkáinak 2009/2010 időszakára pályázatot ír ki a 2008/2009. évi időszakra elfogadott
szempontrendszer szerint.
A pályázati felhívást a megyei és a helyi újságokban kell megjelentetni.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2009. szeptember 30.
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15./ „KDOP-2009-4.2.2 kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázat benyújtása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
181/2009.(VII.30.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „KDOP-2009-4.2.2. kerékpárforgalmi
hálózat fejlesztése” című felhívásra pályázatot nyújt be az Alkotmány utca – Állomás utca
és az Állomás utcával párhuzamos, busz pályaudvar Szakképző Iskola közötti új
kerékpárút kialakítására.
A fejlesztés költsége
54 673 375,- Ft
Pályázott támogatás
46 472 368,- Ft
A saját forrásként 2009. évben rendelkezésre áll
8 201 007,- Ft
A saját forrást az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésében a
Pályázati Tartalék Alap terhére biztosítja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2009. július 31.

16./ TIOP-1.2.3/09/1. „Tudásdepó Expressz” Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra-fejlesztése c. pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozat
Előadó: Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
182/2009.(VII.30.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat elvi támogatását adja a zirci Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Tourinform Zirc által konzorciumi tagként benyújtandó TIOP –
1.2.3/09/1 „Tudásdepó Expressz” Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése c. pályázathoz.
2./ Tudomásul veszi, hogy a pályázat utófinanszírozású, éves költségvetéseit ennek
megfelelően alakítja.
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3./ Vállalja - az 1083/2006 EK rendelet szerint -, hogy a projekt megvalósulásának zárásától
5. évig fenntartja és üzemelteti a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat,
szolgáltatásokat.
4./ A támogatásból beszerzett eszközök, illetve szolgáltatások esetében vállalja, hogy
rendeltetésükben és tulajdonviszonyukban változás nem történik, azok a támogató
előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthetők el.
5./ Vállalja, hogy a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván
és legalább 2020. december 31-ig megőriz.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

22./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc szakfelügyeleti
vizsgálatáról tájékoztató
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a Békefi
Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc szakfelügyeleti vizsgálatáról
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
23./ Zirc Önkormányzati Kötvény
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással a Zirc
Önkormányzati Kötvényről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 18 óra 10 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

