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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. szeptember 20-án 16,10 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester,
Vörös Kálmán alpolgármester,
Baranyai József, Kasper Ágota, Lingl Zoltán (5 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Horváth Ivett képviselő,
Mészáros József képviselő,

- távolmaradását előre nem jelezte: Horváth László képviselő,
Dr. Horváth Sándor képviselő,

- meghívottak:

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Kapitány Zsolt irodavezető,
Dr. Varga Gábor ügyintéző.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 5 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
218/2011.(IX.20.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ A költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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2./ KDOP–4.1.1/E–11 „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója”
című pályázat benyújtása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetének támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ Szolgalmi jog alapítása a Zirc 1043/1 és az 1926 hrsz-ú ingatlanokra
Előadó: Ottó Péter polgármester
Zárt ülés keretében:
5./ „Villamos energia beszerzése Zirc város önkormányzati fenntartású intézményei
részére” közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ A költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
219/2011.(IX.20.) Kt. határozata
Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosító okiratát 2011. szeptember 30-i
hatállyal az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2011. szeptember 30-i
hatállyal az előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére a
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ - 4./ pontok esetében: 2011. szeptember 23.
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
220/2011.(IX.20.) Kt. határozata
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosításáról
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratának módosító okiratát 2011. szeptember 30-i hatállyal az
előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2011. szeptember 30-i hatállyal az
előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltak alapján jóváhagyja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a költségvetési szerv részére kiadja.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság részére
a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés céljából nyújtsa be.
Felelős: 1./ - 4./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: azonnal
3./ - 4./ pontok esetében: 2011. szeptember 23.

2./ KDOP–4.1.1/E–11 „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója”
című pályázat benyújtása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
221/2011.(IX.20.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP – 4.1.1/E – 11 „Helyi és
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” című pályázatot az alábbi
tartalommal nyújtja be:
a) A projekt címe: Zirc város belterületi csapadékvíz elvezetése I. és II. ütem
b) A projekt megvalósítási helyszíne: III. Béla utca és térsége valamint Rákóczi tér Luksz Sándor utca térsége
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c) A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: 0212/2, 1893/1, 1892, 1849,
1840, 1853, 1811, 1791/12, 1898, 1896, 1897, 1892, 1854, 1790, 1793, 1791/53,
1791/13, 1525/15, 1715, 1716/2, 1680, 1728, 1725, 1525/2, 1506, 1507/2, 1929,
1926, 1925, 1362/2, 1924, 1043/1, 1043/2, 1045/2, 1050, 879, 829
d) A pályázati konstrukció száma: KDOP-4.1.1/E-11 Helyi és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója
e) A projekt összes költsége: 167.409.814,- Ft
f) A projekt elszámolható költsége: 166.666.666,- Ft
g) Az önkormányzati önrész összege: 17.409.814,- Ft
h) Az önkormányzati önrész forrása: csatorna céltartalék
i) A pályázat benyújtásakor ROP forrásból származó támogatási igény: 150.000.000,Ft (90%)
j) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a ROP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a költségvetésében
elkülöníti.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban leírt tartalommal
elkészített pályázatot aláírja és a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint
Közreműködő Szervezet részére benyújtsa.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. október 3.

3./ Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetének támogatása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
222/2011.(IX.20.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Magyar Vöröskereszt Megyei
Szervezetén keresztül a Vöröskereszt Zirci Területi Szervezetét 36.048 forint, azaz
Harminchatezer-negyvennyolc forint összeggel, a képviselői tiszteletdíjakhoz és
járulékaihoz kapcsolódó előirányzat terhére.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási szerződést kösse
meg a Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezetével.
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3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatban a soron következő költségvetési rendelet módosítása alkalmával az
előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. szeptember 30.
3./ pont esetében: 2011. december 31.

4./ Szolgalmi jog alapítása a Zirc 1043/1 és az 1926 hrsz-ú ingatlanokra
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés
Kasper Ágota képviselő kérdezi, mindenféle szempontból megfelelő a szerződés-tervezet?
Ottó Péter polgármester válasza szerint a hivatal munkatársai műszaki szempontból a
BAKONYKARSZT Zrt-vel ugyancsak egyeztették az elképzelést, így elvileg nincs akadálya
annak, hogy a szolgalmi jog bejegyzés megtörténjen, aminek igazából hátrányos
következménye az önkormányzatra nézve nincs.
Dr. Árpásy Tamás jegyző hozzáteszi, hogy a szerződés-tervezet előkészítésében igyekezett a
lehető legnagyobb gondossággal közreműködni, s mint látható jogi biztosítékok is vannak a
rendszerben. Úgy gondolja, maga a jogügylet, s az azt megalapozó szerződés is jogilag tiszta.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy mindkét esetben - akár az önkormányzat, akár a
gazdasági társaság oldaláról nézve – olyan, részben meglévő állapot rögzítése történik a
szolgalmi jog bejegyzéssel, amely évtizedek óta egy állapot, ugyanis a csapadékvíz-elvezető
csatorna nyomvonala eddig is ott volt. Igaz, szélesebb keresztmetszettel kerül kialakításra, de
ahhoz, hogy a jövőben szintén ott lehessen, az ingatlantulajdonos hozzájárulása szükséges.
Másrészt eddig is az önkormányzat közterületén volt a vízóra-akna, illetve a csatorna átemelő
aknája, ami a létesítményt annak idején kiszolgálta.
Kasper Ágota képviselő hangsúlyozza, nem az önkormányzattal vannak fenntartásai, de az
eltelt évek alatt tapasztaltak miatt bizalmatlan.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
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A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
223/2011.(IX.20.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét
képező, a KOFA PIACMARKET Kft. javára vízvezetési szolgalom alapítását célzó
szerződést.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban leírt szerződést
megkösse.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2011. szeptember 21.

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 16 óra 20 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalásával folytatja az
ülést.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

