20 / 2009. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. október 26-án 17,00 órai kezdettel
tartott üléséről

A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Dr. Czuppon Károly alpolgármester,
Baranyai József, Gartner József, Horváth László, Kovárczi Attila, Lingl Zoltán,
Pék László, Dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán (10 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Holl András képviselő,
Kasper Ágota képviselő,
Nagy Tamás képviselő,
Ulrich Krisztián képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Dobosné Lipp Valéria pénzügyi ügyintéző,
Kaszás Béla osztályvezető,
Encz Ilona ifjúsági, civil, oktatási és művelődési referens,
Szirbek Tiborné egészségügyi referens,
Findeisz János díszpolgár,
Illés Ferenc múzeumigazgató – díszpolgár,
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető,
Kovárcziné Sárfi Andrea GAESZ mb. vezetője,
Dr. Tótth Árpád kórházigazgató,
Varsányi Attila városi kórház gazdasági vezetője,
Kiss Mária Tömpe és Társa Bt. ügyvezetője.

Ottó Péter polgármester köszönti az ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület
14 tagja közül jelen van 10 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az ülést.
A módosított meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, majd indítványozza, hogy
az „Egyéb ügyek” keretében szereplő c/ - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház
felújítására pályázat benyújtása a LEADER program kiírására – napirendi pontot ne
tárgyalják, mivel a pályázat benyújtási határidejét meghosszabbították, illetve a pályázat
benyújtásával kapcsolatos körülményekben is változás történt.
Jelzi, hogy Pék László képviselő napirend előtti felszólalásra kért lehetőséget.
Kérdés
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Kovárczi Attila képviselő kérdezi, hogy a 7./ és 8./ napirendi pontokhoz az érintett
kérelmezők meghívást kaptak a testületi ülésre?
Dr. Árpásy Tamás jegyző válasza, hogy a kérelmezők tudtak az előterjesztés tárgyalásáról, de
konkrét meghívásról nincs tudomása.
Kovárczi Attila képviselő utal a testületi ülés meghívójára, melyben a 6./ napirendi pontnál
„zárt ülésre javasolt” megjegyzés szerepel. Érdeklődik ennek okáról.
Dr. Árpásy Tamás jegyző válasza szerint e témakörben az Ötv. 12. § (4) bekezdés b/ pontja
eshetőleges zárt ülés tartását teszi lehetővé, melynek eldöntésére a képviselő-testület jogosult.
Hozzászólás
Kovárczi Attila képviselő javasolja levenni a napirendi pontok közül a 7./ és 8./ pontokat,
miután bizonyítható módon nem kapott meghívót az érintett, így kérdést sem lehet számára
feltenni.
A polgármester szavazásra bocsátja Kovárczi Attila képviselő javaslatát, mely szerint a 7./ és
8./ napirendi pontot ne tárgyalják.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot
elvetette.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai ülésen
„Egyéb ügyek” keretében megtárgyalja a „TÁMOP-6.1.2/A/09/1 számú „Egészségre nevelő
és szemléletformáló életmódprogramok” című pályázat” című előterjesztést.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai ülésen
„Egyéb ügyek” keretében megtárgyalja a „Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet új,
emelt szintű (R1) járóbeteg szakrendelőjének kialakítása, valamint a Zirc Városi Erzsébet
Kórház-rendelőintézet új kórházépületének átalakítása és tetőtér beépítése építési beruházások
műszaki ellenőrének kiválasztása” című előterjesztést.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai ülésen
„Egyéb ügyek” keretében megtárgyalja a „A TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001 azonosító számú, az
emelt szintű járóbeteg szakellátás fejlesztést megvalósító projekthez szükséges döntések”
című előterjesztést.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal (Kovárczi Attila képviselő nem vett részt a
szavazásban) támogatja a javaslatot.
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Ottó Péter polgármester javasolja a 7./, 8./ és 9/c napirendi pontokon kívül zárt ülés keretében
tárgyalni a 6./ és 9/b napirendi pontokat.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal
támogatja a 6./ - A Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ civil szervezetek általi használatának
rendezése – napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
támogatja a 9/b - Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet új, emelt szintű (R1) járóbeteg
szakrendelőjének kialakítása, valamint a Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet új
kórházépületének átalakítása és tetőtér beépítése építési beruházások műszaki ellenőrének
kiválasztása – napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását.
Ottó Péter polgármester a meghívottakra tekintettel javasolja, hogy a mai ülést a 3./ napirendi
pont tárgyalásával kezdjék, majd a zárt ülés napirendi pontjait a nyílt ülést követően vitassák
meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
támogatja a javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2
tartózkodással határozatot hoz:
217/2009.(X.26.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 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
2./ Önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
3./ Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
4./ Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő középületek, önkormányzati lakások
állapotának évenkénti felülvizsgálata, felújítási ütemterv készítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ KDOP-2009-5.2.2/B „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastruktúra fejlesztése” című pályázat (Bölcsőde fejlesztés)
Előadó: Ottó Péter polgármester
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9./ Egyéb ügyek
a/ TÁMOP-6.1.2/A/09/1 számú
életmódprogramok” című pályázat
Előadó: Ottó Péter polgármester

„Egészségre

nevelő

és

szemléletformáló

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
10./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
Ulrich Krisztián bizottsági elnök
Zárt ülés keretében:
6./ A Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ civil szervezetek általi használatának rendezése
Előadó: Ulrich Krisztián, a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság elnöke
7./ Sipos Józsefné budapesti lakos kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
8./ Szegvári Nándor zirci lakos csere iránti kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
9./ Egyéb ügyek
b/ Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet új, emelt szintű (R1) járóbeteg
szakrendelőjének kialakítása, valamint a Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet
új kórházépületének átalakítása és tetőtér beépítése építési beruházások műszaki
ellenőrének kiválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
c/ 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
NAPIREND ELŐTT:
Pék László képviselő tájékoztatása szerint a közelmúltban több zirci lakos személyesen,
illetve Zircről elszármazottak telefonon megkeresték és hivatkoztak egy rendezvény-naptárra,
majd elmondták, milyen büszkék arra, hogy egy kisváros mennyi színvonalas rendezvényt
tervezett és valósított meg. Eljöttek és megtekintettek egy-egy rendezvényt, örömmel
fogadták, hogy színvonalas volt. Kérték, hogy a képviselő-testület a szervezőket,
lebonyolítókat valamilyen elismerésben részesítse.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a lejárt
határidejű határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi.
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Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
3./ Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi
Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
218/2009.(X.26.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Önkormányzat jelen
előterjesztés mellékletét képező 2010. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a tervezett ellenőrzések végrehajtására, illetve a
végrehajtáshoz szükséges megbízólevelek kiadására.
Felelős: 1./ és 2 ./ pont esetében: dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos, illetve 2010. december 31.
1./ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását azzal a
feltétellel, hogy a képviselő-testületi ülésig Olaszfalu Község Önkormányzata adjon írásos
nyilatkozatot, miszerint egyetért a költségvetéssel.
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
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Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök ismerteti az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javaslatát. Elmondja, hogy a bizottság a mai napon is
tartott ülést, ahol a „Bárka 2008.” Alapítvány részére tett korábbi 30.000,- Ft-os javaslatát
visszavonta. E helyett javasolja, hogy az önkormányzat az ifjúsági központ belső átalakítási
munkáihoz nyújtson ilyen összegű támogatást.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint az oktatási, illetve az ügyrendi bizottság javaslata
ugyanazt a problémát hivatott orvosolni. Személy szerint az ügyrendi bizottság javaslatát
fogadja el, így a rendelet-tervezet az összes társult önkormányzat egyetértésével lép hatályba.
Hozzáteszi, hogy az egyetértés akkor is megvalósul, ha 15 napon belül nem reagálnak a
módosításra, ugyanis a társulási megállapodás értelmében a döntést elfogadottnak kell
tekinteni a részükről.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő kérdése a rendelet hatályba lépésének idejével kapcsolatos.
Dr. Árpásy Tamás jegyző utal az ügyrendi bizottság javaslatára – amit szintén támogat -, mely
szerint az összes társult önkormányzat egyetértésével lép hatályba a rendelet. A társulási
megállapodás 4.2. pontjában foglaltak értelmében az önkormányzat által történt kézbesítéstől
számított 15 napon belül, ha nem reagálnak, akkor az egyetértés megadottnak tekintendő.
Számításai szerint a 15 nap november 4-én jár le. Amennyiben nem lesz egyértelmű
ellenvélemény, akkor november 4-én a rendelet hatályba lép.
Hozzászólás
Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök az egészségügyi bizottság sportegyesületek
támogatására vonatkozó javaslatát annyiban módosítja, hogy a táblázat 7. sorában helyesen
„Tenisz Szakosztály Zirc” szerepeljen. A táblázat 5. sora pedig kerüljön ki.
Ottó Péter polgármester kérdezi, hogy azon a soron szereplő összeg is az ifjúsági központ
belső átalakítására legyen elkülönítve?
Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök válasza, hogy igen.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással rendeletet alkot:
39/2009.(X.26.) rendelet
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet
módosításáról
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A polgármester szavazásra bocsátja Vörös Kálmán képviselő, bizottsági elnök javaslatát,
mely szerint az egészségügyi bizottság által meghatározott listából kerüljön ki az „MTTSZ
Terület Klub” és az azon a soron szereplő összeg kerüljön átcsoportosításra az ifjúsági
központ átalakítására.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással támogatja a
javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással határozatot hoz:
219/2009.(X.26.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi, Szociális és
Sportbizottság javaslata alapján az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
7/2009.(II.23.) rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt „Sportegyesületek támogatása”
kiadási előirányzata terhére az alábbi támogatásokat nyújtja:
Támogatás összege
Támogatott megnevezése
(forintban)
Football Club Zirc
90.000,- Ft
Vincze Judo Club
90.000,- Ft
Wings Dart Club
90.000,- Ft
Zirc Kézilabda SE
70.000,- Ft
Bakony Turisztikai és Sportegyesület
30.000,- Ft
Tenisz Szakosztály Zirc
30.000,- Ft
Bakonyi Lovasklub
20.000,- Ft
Baranta
20.000,- Ft
Zirc-Akli Sportklub
20.000,- Ft
Volt MHSZ épület (Mentálhigiénés és Ifjúsági
Központ) belső átalakítása
40.000,- Ft
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt
támogatottakkal a támogatási szerződéseket megkösse.
3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a felszabadított
„Sportegyesületek támogatása” céltartalék előirányzatát érintő változások önkormányzati
költségvetési rendeletén történő átvezetéséről.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2009. október 30.
3./ pont esetében: 2009. december 31.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
(Kovárczi Attila képviselő nem vett részt a szavazásban) határozatot hoz:
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220/2009.(X.26.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javaslata alapján az Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt „Civil
Pályázati Alap” kiadási előirányzata terhére az alábbi támogatásokat nyújtja:
Támogatott megnevezése
Helyi bejegyzett civil szervezetek:
Erdélyi Baráti Kör Barótért KH Egyesület
„Együtt a Könyvtárért” Alapítvány
Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület
Nevelgető Közhasznú Alapítvány
Zirci Országzászló Alapítvány
„A BULI ’91” Közhasznú Alapítvány
„Segítő Kezek Zirc” Alapítvány
Ők is Emberek Alapítvány
Német Nemzeti Kisebbségi Hagyomány és
Származáskutató Egyesület
Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület
Helyi civil közösségek, klubok:
„Gyűszűkék” Foltvarró Klub
Vöröskereszt Területi Szervezete
Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja
Özvegy Klub
R.kat.Plébánia Árpádházi Szt.Erzsébet Katolikus
Karitász Csoportja
Vakok és Gyengénlátók Zirc Térségi Csoportja
Zirc Városi Ifjúsági Fórum
Zirci Városi Nyugdíjas Klub
Zirci Zabhegyező és Gyermekanimátorok
Volt MHSZ épület (Mentálhigiénés és Ifjúsági
Központ)

Támogatás összege
(forintban)
30.000,30.000,30.000,30.000,30.000,30.000,30.000,30.000,30.000,30.000,20.000,30.000,12.500,12.500,20.000,12.500,20.000,22.500,20.000,30.000,- Ft

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt
támogatottakkal a támogatási szerződéseket megkösse.
3./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a felszabadított „Civil
Pályázati Alap” céltartalék előirányzatát érintő változások önkormányzati költségvetési
rendeletén történő átvezetéséről.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében azonnal
2./ pont esetében 2009. október 30.
3./ pont esetében 2009. december 31.

10

2./ Önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja
mindhárom rendelet-módosítás előterjesztés szerinti elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Kovárczi Attila képviselő jelzi, hogy az önkormányzati vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért
fizetendő díjakról szóló rendeletet azért nem fogja megszavazni, mert annak idején az
áralkotás miatt sem szavazta meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
40/2009.(XI.1.) rendelet
Zirc város környezetvédelméről szóló 15/2005.(VI.14.) rendelet
módosításáról

A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
41/2009.(XI.1.) rendelet
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször
módosított 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelet
módosításáról

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
rendeletet alkot:
42/2009.(XI.1.) rendelet
az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati
tulajdonú vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért
és -kezelésért fizetendő díjakról szóló 22/2008.(XII.30.) rendelet módosításáról
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4./ Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában lévő középületek, önkormányzati lakások
állapotának évenkénti felülvizsgálata, felújítási ütemterv készítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását. A bizottság kezdeményezi, hogy a jegyző a Városüzemeltetési
Osztály bevonásával az Ifjúsági Központ fűtéskorszerűsítésénél – miután a Reguly Antal
Szakképző Iskola átáll az alternatív fűtőanyag gyártására – vizsgálja meg az alternatív
fűtőanyagra történő átállás pályázati lehetőségét.
Ottó Péter polgármester kérdezi, az ügyrendi bizottság javaslatát lehet a határozati javaslat 2./
pontjaként értelmezni?
Dr. Varga Tibor képviselő, bizottsági elnök válasza, hogy igen.
Ottó Péter polgármester az ügyrendi bizottság javaslatát elfogadja.
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő utal az előterjesztésre, melyben szerepel a Mentálhigiénés és
Ifjúsági Központ. Kérdezi, melyik ez az épület?
Ottó Péter polgármester válasza szerint a volt MHSZ épülete.
Hozzászólás
Kovárczi Attila képviselő szerint ilyen megnevezésű épület hivatalosan nem létezik. Kéri, ha
az önkormányzat rendeleteiben „volt MHSZ épület”-ként szerepel, akkor az előterjesztésben
is így legyen tekintettel arra, hogy nem volt névadás, nincs olyan elfogadott határozata a
képviselő-testületnek, ami ilyen jellegű intézményre vonatkozna. Úgy gondolja, ez így nem
hivatalos.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint a „volt MHSZ épület” sem egy hivatalos
megnevezés. A név elsősorban az épület beazonosíthatóságát szolgálja ebben az esetben.
Jogos képviselőtársa felvetése, de úgy gondolja, ha az épületben folyó tevékenységet veszik
alapul, akkor sokkal közelebb áll hozzá a „Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ” elnevezés,
mint a „volt MHSZ épület”.
Kovárczi Attila képviselő szerint a költségvetési rendeletben az épületnek van hivatalos neve.
Abban úgy szerepel, hogy „volt MHSZ épület”.
Ottó Péter polgármester javasolja, hogy kerüljön zárójelbe a „Mentálhigiénés és Ifjúsági
Központ” és „volt MHSZ épület”-ként szerepeljen.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
221/2009.(X.26.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
középületek, lakások felújítását a költségvetés szabad pénzeszközeinek, valamint
pályázati források felhasználásával folyamatosan tervezi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés tervezésénél
készítsen felújítási ütemtervet, és állítson fel rangsort az önkormányzati tulajdonban lévő
épületek felújítására.
2./ A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Városüzemeltetési Osztály bevonásával
vizsgálja meg a volt MHSZ épület (Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ)
fűtéskorszerűsítése esetében az alternatív fűtőanyagra történő átállás pályázati lehetőségét.
Felelős: 1./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: 2009. december 31.
2./ pont esetében: 2009. november 30.

5./ KDOP-2009-5.2.2/B „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastruktúra fejlesztése” című pályázat (Bölcsőde fejlesztés)
Előadó: Ottó Péter polgármester
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi
Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását a 2./ pont alábbiak szerinti módosításával:
„2./ A pályázathoz szükséges építési engedély módosítás tervdokumentáció elkészítésére
elfogadja a T.J. Terv Bt 1.474.200,- Ft + Áfa összegű ajánlatát a Pályázati Tartalék Alap
terhére.”
Kérdés
Kovárczi Attila képviselő utal arra, hogy az oktatási bizottság ülésén felmerült a terv műszaki
tartalmára vonatkozóan egy kérdés. Kérdezi, a műszaki tartalom vonatkozásában nincs semmi
változás, tehát, az építési engedélyt úgy nyújtották be, ahogy a bizottsági ülésen elhangzott?
Dr. Árpásy Tamás jegyző válasza, hogy igen.
Kaszás Béla osztályvezető jelzi, hogy nem volt jelen az oktatási bizottság ülésén, így nem
tudja, az ott felmerült kérdés mire vonatkozott.
Ezt követően Ottó Péter polgármester rövid szünetet rendel el.
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Horváth László képviselő és Dr. Varga Tibor képviselő távozik az ülésteremből.
Szünet után
Ottó Péter polgármester a bizottságok javaslatával egyetért, azt elfogadja.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
222/2009.(X.26.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KDOP-2009-5.2.2/B
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúra fejlesztése”
című pályázati felhívásra a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc,
Alkotmány u. 12. szám alatti épületében bölcsőde fejlesztésére.
2./ A pályázathoz szükséges építési engedély módosítás tervdokumentáció elkészítésére
elfogadja a T.J. Terv Bt 1.474.200,- Ft + Áfa összegű ajánlatát a Pályázati Tartalék Alap
terhére.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2./ pontban megnevezett
vállalkozással a tervezési szerződést megkösse.
4./ A képviselős-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban hivatkozott pályázat
előkészítésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2009. október 30.
4./ pont esetében: 2009. december 1.
9./ Egyéb ügyek
a/ TÁMOP-6.1.2/A/09/1 számú
életmódprogramok” című pályázat

„Egészségre

nevelő

és

szemléletformáló

Előadó: Ottó Péter polgármester
Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság, Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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223/2009.(X.26.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TÁMOP-6.1.2/A/09/1
számú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” című kiírásra.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a fentiekben megismert pályázat
célját megvalósítani szándékozó projekteket.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban hivatkozott pályázat
előkészítésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetén: legkésőbb 2010. január 08.
2./ - 3./ pont esetén: azonnal

Dr. Varga Tibor képviselő megérkezik az ülésterembe.
10./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Előadó: Vörös Kálmán bizottsági elnök
Ulrich Krisztián bizottsági elnök
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag az átruházott
hatáskörben hozott bizottsági döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Ottó Péter polgármester az ülést 17 óra 53 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

