7 / 2010. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. március 11-én 16,15 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, Pék László, Ulrich Krisztián, Dr. Varga Tibor,
Vörös Kálmán (9 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

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

- távolmaradását előre nem jelezte: Kasper Ágota képviselő,

- meghívottak:

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Kaszás Béla osztályvezető.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 14 tagja közül jelen van 9 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja az
ülést.
A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére, majd indítványozza, a 3./
napirendi pontot a mai ülésen ne tárgyalják, mivel az ügyrendi bizottság elnöke jelezte, hogy
az előterjesztés hiányos, mert a közszolgáltatói szerződés nem tartalmazza azokat a
mellékleteket, amelyekre utal. Megjegyzi, hogy a következő testületi ülésre visszahozzák.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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51/2010.(III.11.) 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./ KEOP-2.4.0/B számú „Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladéklerakók
területén” (felhagyott hulladéklerakó kármentesítése és rekultivációja) című pályázat
benyújtása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.23.) rendelet módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy az előterjesztés formailag átdolgozásra került, amit
képviselőtársai kézhez kaptak. Hozzáteszi, hogy a módosítás az önkormányzat TEUT és
TEKI pályázatának támogatási összege miatt vált szükségessé.
Kérdés
Holl András képviselő kérdezi, mi indokolja, hogy rendkívüli ülésen kell tárgyalni az
előterjesztést? Érdeklődik, mi a különbség az eredeti és a most kiosztott előterjesztés között?
Ottó Péter polgármester válasza szerint a Magyar Államkincstár kiközlése a hét elején
érkezett meg, s akkor szembesültek azzal a feladattal, amit végre kellett hajtani. Miután
rendkívüli testületi ülésen csak azokat a napirendi pontokat lehet tárgyalni, amelyek a
kiküldött meghívóban szerepelnek, ezért a korábbi hatályos jogszabályoknak megfelelő
formában készült el a rendelet módosítása, ugyanakkor a hivatal munkatársainak szüksége
volt még egy napra, hogy végleges formába öntsék a rendelet-módosítást, ami már a március
1-jétől hatályos jogszabály előírásainak is megfelel.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
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5/2010.(III.11.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról

2./ KEOP-2.4.0/B számú „Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladéklerakók
területén” (felhagyott hulladéklerakó kármentesítése és rekultivációja) című pályázat
benyújtása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy a mai napon
pontosították a határozati javaslatot, amit képviselőtársai szintén kézhez kaptak.
Meghatározásra kerültek a projekt becsült költségei, illetve az I. forduló támogatási igénye,
ami az előkészítő szakasz költségét jelenti. Hozzáteszi, számára érdekes volt, hogy a társulás
által benyújtott rekultivációs pályázatban a Zircre meghatározott bekerülési költséghez képest
sokkal jelentősebb, amit most a pályázat készítői meghatároztak. Még csak azt sem lehet
mondani, hogy a kármentesítési feladatból adódik, mert a talajvíz-szennyezettség
megszüntetésére irányuló rekultiváció költsége kb. 60-70 millió Ft. A költségek növekedését
elsősorban az jelenti, ha egy társulás egyszerre 34 lerakónak a rekultivációját valósítja meg,
akkor lehetőség van arra, hogy az egyik hulladéklerakónál kiszedett és mindenféle
szempontból átválogatott, rostált hulladék anyagot területfeltöltésre vagy más célokra el lehet
szállítani. Amikor valakinek saját magának kell közvetlenül megvalósítani, akkor erre az
együttműködésre nehezebb a lehetőség.
Említi, hogy a II. forduló tervezett költségei egyértelműen az I. forduló tervezési szakaszát
követően kerül pontos meghatározásra.
Kasper Ágota képviselő megérkezik az ülésterembe.
Kérdés
Ulrich Krisztián képviselő kérdezi, amennyiben nyertes lesz a pályázat, akkor a
kármentesítést mindenképpen elvégzik?
Ottó Péter polgármester válasza, ha nyertes lesz a pályázat, akkor az I. forduló
eredményeképpen megvalósuló tervezési feladatra a tényfeltáró dokumentáció kiegészítését
szolgálja. Meghatározza, hogy mi az a műszaki beavatkozás, amit meg kell valósítani.
Amennyiben csurgalékvízről van szó, s a vizsgálatok ezt igazolják, akkor a II. fordulóra nem
fogják benyújtani a pályázatot, mert nem lesz akadálya annak, hogy a társulás által elindított
rekultivációs pályázat II. fordulójában bent legyenek. Ha a környezetvédelmi felügyelőség
kármentesítésre kötelező határozata hatályban marad, mert olyan adatokat kapnak, hogy
talajvíz-szennyezettségről van szó, akkor e pályázati kiírás II. fordulójára benyújtják a
pályázatot.
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Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
52/2010.(III.11.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja és jóváhagyja a Környezet és
Energia Operatív Program keretében a KEOP-2.4.0.B kódszámú "Szennyezés
lokalizációja települési szilárd hulladék-lerakók területén" című kétfordulós pályázati
konstrukció keretében a pályázat benyújtását a település 125-131 helyrajzi számok alatt
található bezárt szilárd hulladék-lerakója kármentesítési munkái és egyéb ehhez
kapcsolódó - a konstrukcióra érvényes Pályázati Felhívásban és Útmutatóban kifejtettek
szerinti - tevékenységek elvégzésére az alábbi összegekkel:
A projekt megvalósítási szakaszának becsült költsége bruttó
1.583.362.500,- Ft
Az előkészítő szakasz költsége bruttó
63.284.500,- Ft
A pályázati konstrukció alapján a projekt mind előkészítési, mind megvalósítási
szakaszában az elszámolható költségek 100 %-a pályázati forrásból támogatható.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a hivatkozott pályázathoz
kapcsolódó kötelezettségek teljesítését.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a nem önkormányzati
tulajdonú területen lévő hulladék áthalmozását saját költségen elvégzi.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Ottó Péter polgármestert,
hogy a pályázat benyújtásához, illetőleg a projekt végrehajtásához szükséges
nyilatkozatokat megtegye, illetőleg megállapodásokat megkösse, és a pályázatot
benyújtsa.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: projekt megvalósítási ideje
4./ pont esetében: 2010. március 16.

3./ Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző
Kérdés
Lingl Zoltán képviselő nem érti, ha egy település helyett valaki felvállalja egy adott feladat
esetleges költségét, akkor abból miért válik ki?
Ottó Péter polgármester szerint nehéz egy ilyen kérdésre válaszolni, de javasolja, hogy
képviselőtársa kérdezze meg az érintett település polgármesterét. Hozzáteszi, hogy Porva
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonta határozatát, s a holnapi társulási
tanácsülésen ismét napirendre kerül a társulási megállapodás módosítása, mert több
önkormányzat jelezte csatlakozási szándékát az idősek nappali ellátásához.
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Ulrich Krisztián képviselő kérdezi, nem lehetséges az a megfontolás, hogy így Eplény község
hozzájárulása időarányosan csökken?
Ottó Péter polgármester válasza szerint Eplény községnek egy fillérrel sem kell hozzájárulnia
a szociális szolgáltató feladat ellátásához. Ebben az évben semmilyen módon nem
befolyásolja, hogy benne van a feladatban vagy sem. Abból a szempontból van jelentősége,
hogy Eplény település lakóinak biztosítja-e az ellátáshoz való hozzáférést vagy nem.
Finanszírozási szempontból ugyancsak jelentősége van, hogy egy-egy feladatellátásban egy
önkormányzattal több vagy kevesebb vesz részt. Amennyiben a kiegészítő normatíva
igénylésének a feltételét érinti egy önkormányzat részvétele, akkor jelentősége van. Ha pedig
megvannak az önkormányzatok, akkor nincs jelentősége.
Egyébként nem kívánja kommentálni ezt a hozzáállást.
Hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:

53/2010.(III.11.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodása 4. számú mellékletének Eplény Községi Önkormányzatnak a Zirc Kistérségi
Szociális Szolgáltató Központ által ellátott közösségi ellátás, támogató szolgáltatás, nappali
ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és adósságkezelés feladatellátásból való
kiválásáról szóló módosítását a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében leírtak szerint
jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

54/2010.(III.11.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulás társulási
megállapodása I fejezet 5. pontjának a Nagyesztergár községben megtartott időközi
választáson Szelthofferné Német Ilona polgármesterré történt megválasztását tartalmazó
módosítását a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében leírtak szerint jóváhagyja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 16 óra 35 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

