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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. április 18-án 16,05 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, Dr. Horváth Sándor, Kasper Ágota, Lingl Zoltán képviselők (6 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Horváth Ivett képviselő,
Horváth László képviselő,
Mészáros József képviselő,

Sümegi Attila jegyző,
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője,
Sulákné Hontai Mária „BESZT” Kft. képviseletében,
Holdinger Zsuzsanna „BESZT” Kft. képviseletében.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 6 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2013.(IV.18.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
2./ Kerékpárút építés KÖZOP támogatással
Előadó: Ottó Péter polgármester
Zárt ülés keretében:
1./ „Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc, Alkotmány u. 12. szám alatt lévő
épület bölcsődei szárnyának tetőtér beépítése” beruházás kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárásra érkezett ajánlatok bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.
2./ Kerékpárút építés KÖZOP támogatással
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester elmondja, többször nekifutottak a Hosszúrét kerékpáros–gyalogos
közlekedés igényeit kielégítő fejlesztési elképzelések megvalósításának. Az önkormányzat
legutóbb a Bakony Volán Zrt-vel közösen nyújtott be pályázatot a közösségi közlekedés
fejlesztésének támogatására. Sajnos e pályázati kiírás esetében a pályázatok benyújtását
követő napokban forrásátcsoportosítás történt más fontos prioritású területekre. A pályázatok
elbírálását követően Zirc Város Önkormányzatát levélben értesítették, hogy forráshiány miatt
tartaléklistára került, s abban az esetben, ha forrásátcsoportosítás történik, nyertes lehet a
pályázatuk.
Az Irányító Hatóság felkérte a Happy Bike Kft-t, hogy az ország önkormányzatainál mérjék
fel, milyen létesítési, illetve jogerős építési engedéllyel rendelkező kerékpárutas projektek
vannak. A felmérés célja, hogy a KÖZOP keretében még rendelkezésre álló igen jelentős
források lehívása megtörténjen, vagy elinduljon ebben a programozási időszakban. Ezért a
kiemelt projektekre jellemző eljárásrendet folytatnak le, ami összességében egy egyszerűbb
eljárást tesz lehetővé. Ha maga a projektterv megfelelő, akkor gyorsított eljárás keretében az
illetékes minisztérium egy ígérvényt tesz a támogatásra, és a támogatási szerződés
megkötéséig kell a még szükséges dokumentumokat csatolni.
Megjegyzi, az előterjesztésben szereplő nyilatkozatot kell aláírva visszaküldeni. Említi, egy
ilyen nyilatkozatot már az április 12-i határidőre visszaküldtek, azzal a különbséggel, hogy az
első pontban megfogalmazottakat – a feltételes közbeszerzések lebonyolítása legkésőbb 2013.
június 30-ig – nem vállalták be, csak a másik két pontban leírtakat, mivel engedéllyel
rendelkeznek, és a fejlesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érint, illetve a megyei
önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba került rész tekintetében szeptember 30-ig kell
nyilatkozni. Gyakorlatilag ez az előzetes nyilatkozat volt az alapja a cég megkeresésének, s
kérték, hogy az első pontot is vállalják be. Úgy gondolja, célszerű bevállalni, ha a menetrend
valóban úgy fog megvalósulni, ahogy a legutolsó levelükben írták, és az előterjesztésben
szerepel.
Kérdés
Lingl Zoltán képviselő kérdezi, ez az a terv, amiben híd, út és a Pepe Cukrászda előtti parkoló
rész szerepel?
Ottó Péter polgármester válasza, hogy parkoló rész nem szerepel a tervben. A parkoló mögött
lenne a kerékpárút, ami a fél járdához csatlakozna.
Kaszás Béla osztályvezető hozzáteszi, hogy az Alkotmány utcában a Pepe Cukrászdától az
Állomás utcáig, valamint az Állomás utcában a TESCO áruházig, illetve a Reguly Antal
Szakképző Iskola kollégiumáig kerékpár- és gyalogos út kerülne megépítésre.
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Ottó Péter polgármester véleménye szerint két szempontból lenne igazán fontos ennek
megvalósítása. Egyrészt az autóbusz-pályaudvar és környékének megközelítése ne csak
száraz időben legyen biztosított az Erdőalja felől, hanem az út megépítésével. Egyébként a
Fáy András utcai lakótelepre és az ottani létesítményekhez bekötése lenne ennek az útnak.
Másrészt – miután napi szinten is égető kérdés – a szakképző iskola diákjai a 82-es főúton
keresztül balesetveszélyes módon közelítik meg az autóbusz-pályaudvart, ezért erre szintén
korrekt megoldást jelentene a kerékpár- és gyalogos út kiépítése.
A tartaléklistás pályázatokkal kapcsolatban az is elképzelhető, hogy a KDOP pályázat
forrásátcsoportosítás esetén szintén nyertes lehet, amiben ugyancsak szerepel ez a kerékpárút.
Úgy tájékoztatták, miszerint ez elvileg nem probléma, mert a támogatási szerződés
megkötéséig lehetőség van arra, hogy a műszaki tartalom egy részéről az önkormányzat
lemondjon, s ezzel arányosan csökkentik a támogatási összeget. Ugyanakkor az sem utolsó
szempont, hogy a KÖZOP-os pályázat támogatási intenzitása 100 %.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2013.(IV.18.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az előterjesztés mellékletét
képező Adatfelmérő lap szerinti projekt vonatkozásában a KÖZOP IH nevében eljáró Happy
Bike Kft. a projektötletet az NFÜ részére benyújtsa.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 16 óra 25 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

