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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. október 7-én 17,00 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, Horváth László, Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Mészáros József képviselők
(7 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Horváth Ivett képviselő,
Dr. Horváth Sándor képviselő

Sümegi Attila jegyző,
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője,
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője,
Kapitány Zsolt Önkormányzati Osztály vezetője.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 7 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az
ülést.
A meghívó szerint javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendjére, majd indítványozza, hogy a
4./ – Zirc, Vitális utca és Hűség utca kereszteződésében lévő megrongálódott
szennyvízcsatorna szakasz és áteresz helyreállítási munkái – napirendi pontot ne tárgyalják,
mivel az előterjesztés elkészítésének időszakában kérte a Városüzemeltetési Osztály
vezetőjét, vizsgálják meg hogyan történt a rongálódás, ugyanis az előterjesztéshez csatolt
fénykép szintbeli kereszteződést mutat, ami nem éppen szerencsés dolog. Kiderült, a
Kohéziós Alap pályázat keretében bekötésre került egy csatornaszakasz, amit helyi vállalkozó
végzett el nem a legszerencsésebb módon, ezért vele tárgyalnak, hogy a hibát javítsa ki.
Javasolja az 5./ – Zirc, Vitális utca jobb oldal csapadékvíz elvezető folyóka építés az
Alkotmány és Bercsényi utca közötti szakaszon – napirendi pont zárt ülésen történő
megvitatását.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Vörös Kálmán alpolgármester javasolja, hogy 4./ napirendi pontként a kardosréti híd
felújítását tárgyalják meg, amely már évek óta húzódik.
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Ottó Péter polgármester nem támogatja alpolgármester úr javaslatát, ugyanis a VERGA Zrt.
vezérigazgatójával több alkalommal tárgyaltak arról, hogy a híd a tulajdonukban lévő úthoz
tartozó műtárgy. Vezérigazgató úr az első lépéseket már megtette a híd felújításának
érdekében. Hozzáteszi, hogy a faanyagot a Városüzemeltetési Osztály munkatársai által
felkért szakember álláspontja alapján mérették és vágatták le. A hidat tartó pillérek
betonozását is vállalta a VERGA Zrt. A legutóbbi beszélgetésük során vezérigazgató úr úgy
nyilatkozott, hogy miután komoly fejlesztéseik vannak folyamatban, amelyekre munkavégző
erőforrásaikat összpontosítják, ezért azok befejezését követően végzik el a kardosréti híd
felújítását. Kérte, ha módjukban áll, akkor a halottak napja és mindenszentek előtt végezzék
el, hogy a nagyobb temetői forgalom szempontjából már igénybe vehető legyen.
Igazából nincs most olyan témakör, amivel kapcsolatban döntést tudnának hozni.
Vörös Kálmán alpolgármester véleménye szerint döntést tudnának hozni, mert ha a testület is
hozzájárul a felújításhoz, akkor biztosra vehető, hogy a híd az ünnepekre elkészül.
Máskülönben megint évekig húzódik a dolog.
Ottó Péter polgármester hangsúlyozza, az önkormányzatnak a hídhoz semmi köze nincs sem
tulajdonjogi, sem egyéb szempontból. A híd által megközelíthető temető sem önkormányzati
tulajdonú, hanem az egyházközség tulajdonában van. Amint említette, a VERGA Zrt. ígéretet
tett, s úgy gondolja, vezérigazgató úr szavára lehet adni, ezért bízik benne, hogy nem fog
évekig húzódni a dolog.
Horváth László képviselő támogatná alpolgármester úr által elmondottakat, viszont nem
teheti, mert rendkívüli ülésen nem lehet más napirendi pontot felvenni.
Vörös Kálmán alpolgármester megértette és elfogadja a polgármester úr által elmondottakat.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
204/2013.(X.7.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Zirc város részvétele a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatban, pályázati kiírás
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Helyi autóbusz közlekedés menetrend módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Képviselői tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Zárt ülés keretében:
4./ Zirc, Vitális utca jobb oldal csapadékvíz elvezető folyóka építés az Alkotmány és
Bercsényi utca közötti szakaszon
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ „Zirc város önkormányzati kezelésű belterületi útjainak téli hóeltakarítási és
sikosságmentesítési tevékenységének ellátása 2013. november 1. és 2017. március 31.
közötti időszakra” szolgáltatást végző vállalkozás kiválasztása tárgyú közbeszerzési
eljárás
Előadó: Ottó Péter polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Zirc város részvétele a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatban, pályázati kiírás
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
205/2013.(X.7.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-es évben és a további években is – e
határozat visszavonásáig, a mindenkori költségvetésének helyzetére figyelemmel –
támogatni kívánja a felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló, állandó lakos zirci
fiatalokat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
való csatlakozással, és az Általános Szerződési Feltételek elfogadása alapján a pályázat
kiírásával.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, és
határidőben történő megküldésére az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé.
Felelős: 1./ - 2./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ - 2./ pontok esetében: folyamatos
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
206/2013.(X.7.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-es évben és a további években is
– e határozat visszavonásáig, a mindenkori költségvetésének helyzetére figyelemmel –
támogatni kívánja a felsőoktatásban tanuló, szociálisan rászoruló állandó lakos zirci
fiatalokat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A”
és „B” típusú pályázatának kiírásával.
2./ A pályázati rendszert kiíró Minisztérium Általános Szerződési Feltételeinek és
határidőinek betartásával, a helyben szokásos formában kell közzétenni és lebonyolítani.
3./ A Képviselő-testület az ösztöndíjalap összegéről a tárgyévi költségvetési koncepció
készítésekor, de legkésőbb a pályázatok elbírálási határidejéig dönt.
Felelős: 1./ és 3./ pontok esetében: Ottó Péter polgármester
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ - 3./ pontok esetében: folyamatos

2./ Helyi autóbusz közlekedés menetrend módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Lingl Zoltán képviselő, bizottsági elnök elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági
Bizottság támogatta a javaslatot.
Kitér arra, miszerint az általános iskolában a gyerekek heti óraszáma jelentősen
megemelkedett, emiatt az év végén a szülőkkel közösen úgy döntöttek, hogy térjenek át a
hétórás csengetési rendre, amely szerint az első óra 7,45 órakor kezdődik és a hetedik órának
14,00 órakor van vége. A tanév megkezdésével előjönnek a problémák, illetve a megoldandó
feladatok. Példaként említi – mint az előterjesztésben is szerepel –, hogy a Kukoricaföld felől
a Rákóczi térre 7,40 órára érkezik a helyi járat, melynek indulási idejét, ha 5 perccel előbbre
tennék, akkor az érintett gyerekek biztosabban ott lehetnének a 7,45 órai becsengetésre.
Úgy gondolja, azzal, hogy az összes reggeli járat 5 perccel előbb indul, nem okoznak
senkinek sem aránytalan érdeksérelmet.
Kéri, hogy a képviselő-testület támogassa az előterjesztésben megfogalmazottakat.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő kéri, hogy a módosításról tájékoztassák a lakosságot a kábel
televízión és egyéb fórumon keresztül.
Lingl Zoltán képviselő jelzi, hogy a Bakony Volán Zrt. is egyhetes felkészülést kért, s az ilyen
jellegű változást első sorban a helyi járati autóbuszon teszik közzé, mivel azon utazik az a
célközönség, akit érint.
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Kasper Ágota képviselő véleménye szerint jobb több helyen is közzétenni a változást.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
207/2013.(X.7.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony Volán Zrt. helyi járati menetrend
módosítását – a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
kérése szerint – az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Bakony
Volán Zrt.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés 1./ pont szerinti módosításának
aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. október 15.

3./ Képviselői tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntés
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
208/2013.(X.7.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselői, valamint a bizottságok nem
képviselő tagjai részére fizetendő tiszteletdíjak és járulékaihoz kapcsolódó 2013.
költségvetési évet terhelő előirányzat terhére a képviselők, bizottságok nem képviselő
tagjai tiszteletdíj lemondása alapján az alábbi támogatásokat nyújtja:
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Támogatott megnevezése
Zirci
Erzsébet
Kórház
(tanuszoda
támogatása)
Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete
(Zirci Területi Szervezet)
„Segítő Kezek” Alapítvány
Lókúti Német Nemzetiségi Hagyományőrző
Egyesület (Wildrosen Dalkör támogatása)
Összesen:

Támogatás összege
(forintban)
31 075
62 150
55 935
31 075
180 235

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási szerződéseket
kösse meg.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletén, 1./ pontban említett
eseményekkel kapcsolatos előirányzatok közötti átvezetésekről.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. október 10.
3./ pont esetében: 2013. december 31.

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 17 óra 15 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalásával folytatja az
ülést.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

