17 / 2009. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. augusztus 28-án 16,00 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, Pék László, Ulrich Krisztián, Dr. Varga Tibor,
Vörös Kálmán (8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Gartner József képviselő,
Holl András képviselő,
Horváth László képviselő,
Kovárczi Attila képviselő,
Lingl Zoltán képviselő,
Nagy Tamás képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Kaszás Béla osztályvezető,
Szirbek Tiborné egészségügyi referens,
Dr. Tótth Árpád kórházigazgató.

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:
191/2009.(VIII.28.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Új kórházépület átalakítás és tetőtérbeépítés kivitelező kiválasztás közbeszerzési eljárás
indítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
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2./ Járóbeteg szakellátás fejlesztés projekt menedzsment kiválasztás közbeszerzési eljárás
indítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
3./ A 147/2009.(VI. 29.) Kt. számú határozattal - 2009. II. félévi munkatervvel – kapcsolatos
döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./

KDOP-2009-3.1.1.C „Kistelepüléseken
dokumentáció készítése
Előadó: Ottó Péter polgármester

településkép

javítása”

című

pályázati

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a 4./ - KDOP-2009-3.1.1.C „Kistelepüléseken
településkép javítása” című pályázati dokumentáció készítése - napirendi pontot zárt ülés
keretében tárgyalják.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal nem
támogatja a javaslatot.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Új kórházépület átalakítás és tetőtérbeépítés kivitelező kiválasztás közbeszerzési eljárás
indítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
192/2009.(VIII.28.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletének megfelelően
módosítja Zirc Városi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 2009. évi közbeszerzési tervét.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

4

193/2009.(VIII.28.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Önkormányzat és Polgármesteri
Hivatal 2009. évi közbeszerzési tervével összhangban, a 173/2009.(VII.30.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1
fejezet 1.5.2. pontja alapján elrendeli az Új Kórházépület átalakítás és tetőtérbeépítés
kivitelező kiválasztási közbeszerzési eljárás indítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

2./ Járóbeteg szakellátás fejlesztés projekt menedzsment kiválasztás közbeszerzési eljárás
indítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
194/2009.(VIII.28.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Önkormányzat és Polgármesteri
Hivatal 2009. évi közbeszerzési tervével összhangban, a 173/2009.(VII.30.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1.
fejezet 1.5.2. pontja alapján elrendeli a TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 Projekt menedzsment
szervezet kiválasztási közbeszerzési eljárás indítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
3./ A 147/2009.(VI. 29.) Kt. számú határozattal - 2009. II. félévi munkatervvel – kapcsolatos
döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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195/2009.(VIII.28.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 147/2009.(VI.29.) Kt. számú határozattal
elfogadott - 2009. II. félévi munkatervében a 2009. szeptember 14-ei rendes képviselőtestületi ülés időpontját 2009. szeptember 10-ére módosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
4./

KDOP-2009-3.1.1.C „Kistelepüléseken
dokumentáció készítése

településkép

javítása”

című

pályázati

Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy az előterjesztés a pályázat készítőjének
kiválasztásáról szól. A pályázat megírására három helyről kaptak árajánlatot. Az előterjesztés
táblázatában szereplő első két céget javasolja megbízni a pályázati dokumentáció
elkészítésével. A táblázatban elsőként szereplő cég előnyére szól, hogy alacsonyabb értéken
határozta meg a sikerdíjat. A másik cég előnye, hogy a megyei önkormányzattal és a ciszterci
renddel közösen benyújtandó pályázat elkészítésében közreműködik, ezért ők már
helyismerettel rendelkeznek.
Kérdés
Dr. Czuppon Károly alpolgármester kérdése a táblázatban elsőként szereplő cég 1,5 %-os
sikerdíjával kapcsolatos.
Ottó Péter polgármester válasza, hogy ajánlatuk szerint a pályázatkészítés díja 300.000,- Ft és
100 millió Ft összegű támogatást feltételezve 1,5 % sikerdíj. Hozzáteszi, hogy a sikerdíj
összege más ajánlatokat figyelembe véve általában az elnyert összegekhez képest sávosan van
megállapítva, s minél nagyobb az elnyert támogatás összege annál kisebb százalékos
arányában a sikerdíj nagysága. A projekt - amibe a Rákóczi tér, illetve a Reguly Antal
Múzeum fejlesztése kerülne bele - mindenképpen olyan jelentős műszaki beavatkozás, hogy a
maximálisan elnyerhető támogatási összegre nyújtanák be a pályázatot. A pályázatok esetében
a döntéshozó javaslatot tehet a támogatási intenzitás csökkentésére, ami valószínű, hogy nem
50 %-os csökkentést jelent.
Ulrich Krisztián képviselő utal az előterjesztés táblázatában elsőként szereplő cég ajánlatára,
mely szerint igény esetén lehetőséget biztosítanak a díjstruktúra átalakítására. Kérdezi, ezzel
kapcsolatban történtek-e tárgyalások?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy nem.
Ulrich Krisztián képviselő említi, hogy a sikerdíj nem, ugyanakkor a projektmenedzsment díja
elszámolható a pályázatban.
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Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy az ajánlatkérés a pályázat elkészítésére vonatkozott.
Tehát, meghatározott volt, hogy az ajánlattevőktől milyen feladatot várnak el. Az említett cég
kitért külön a projektmenedzsment díjára, ami a másik két ajánlatban nem szerepel, mivel az
ajánlatkérésnek nem volt tárgya.
Ulrich Krisztián képviselő érdeklődik, hogy a mostani határozatban csak a pályázat
elkészítéséről döntenek?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy igen.
Hozzászólás
Dr. Varga Tibor képviselő sajnálja, hogy nyílt ülésen tárgyalják a napirendi pontot. Javasolja
a Magyar Kastélyprogram Non-Profit Kft. megbízását.
Ottó Péter polgármester a Magyar Kastélyprogram Non-Profit Kft. ajánlatát teszi fel
szavazásra, s ennek megfelelően fogalmazza meg a határozati javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
196/2009.(VIII.28.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-2009-3.1.1.C „Kistelepüléseken
településkép javítása” című pályázathoz szükséges pályázati dokumentáció elkészítésével
megbízza a Magyar Kastélyprogram Non-Profit Kft-t (Budapest) a mellékelt árajánlatának
megfelelően. A pályázat elkészítésének díját a 2009. évi költségvetés pályázati
tartalékalap terhére biztosítja a Képviselő-testület.
2./ 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: 2009. szeptember 07.

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 16 óra 20 perckor berekeszti.
K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

