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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. szeptember 24-én 18,04 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester
Dr. Horváth Sándor alpolgármester
Dr. Benczik Ágnes Adrienn, Horváth László, Dr. Kovács László, Lingl Zoltán, Nemes István
képviselők (7 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Kasper Ágota képviselő
Vörös Kálmán képviselő

Sümegi Attila jegyző
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője
Wolf-Bachstedter Lívia VeszprémBer Zrt. képviseletében

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.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Horváth László képviselő véleménye szerint a 4./ napirendi pont nincs előkészítve azzal, hogy
beesnek ajánlatok és nincs mögötte semmi sem. Nem ezt kérték annak idején, hanem azt,
hogy nézzék meg a módját, hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani. Ez nem megoldás,
ugyanis nincs hozzátársítva, hogy a saját gazdasági társaságuk ehhez hogyan fér hozzá. Nem
tisztázott az árajánlat, nincs depó. Ebben a formában egyszerűen az egész rossz, ezért személy
szerint most ezt nem támogatja. Hozzáteszi, már régen be kellett volna hozni ezt az
előterjesztést.
Ottó Péter polgármester elmondja, a legutolsó bizottsági ülésen merült fel, miszerint ezen a
területen elmaradásban vannak, s akkor tett arra ígéretet, hogy a rendkívüli képviselő-testületi
ülésre mindenféleképpen készül e témában előterjesztés. Nem ragaszkodik ahhoz, hogy
megtárgyalják. Ugyanakkor, ha az októberi testületi ülésre tűzik napirendre, lehet, hogy már
késő lesz. Nem fognak tudni az őszi időszakra felkészülni.
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Horváth László képviselő szerint miután áprilisban döntöttek arról, hogy be kellene hozni,
ezért elég érdekes.
Ottó Péter polgármester úgy véli, el lehet rajta szórakozni, de volt ezzel a témával
kapcsolatban előterjesztés az áprilisi testületi ülésen, s emlékezete szerint akkor is ugyanúgy
megvolt a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft. ajánlata, mint ahogy most is
ott van a képviselő-testület tagjai előtt.
Javasolja, ha foglalkozni akarnak ezzel a témával, akkor a napirendi pont keretében tegyék
meg. Most arról kell dönteni, hogy napirenden tartsák-e vagy sem.
Dr. Kovács László képviselő véleménye szerint a legideálisabb esetben is – ha mindent
megszavaznak – egy úgynevezett kísérleti forduló lenne. Úgy gondolja, az őszi zöldhulladékmennyiséget tekintve az egy forduló gyakorlatilag nulla. Ugyanis az alapkérdés az, hogy
égetnek a városban, dobolják valahova az erdő szélére a zöldhulladékot, vagy pedig
elszállíttatják. Az egy forduló nem fog megoldani semmit sem. A saját portája
zöldhulladékából kiindulva úgy véli, az egy forduló gyakorlatilag semmi. Jó lenne ezt
előkészíteni, és indítsák az egészet tavasszal, mert a metszési szezonban is keletkezik
zöldhulladék, s akkor meglesz a megfelelő rutin, tapasztalat az őszi, nagyobb mennyiségű
begyűjtésre.
Ottó Péter polgármester az egy fordulót nem úgy értette, hogy egy autó csinál egy fordulót
Balatonfüred irányába. Gyakorlatilag Zirc közigazgatási belterületét teljes egészében
végigjárja. Az a kérdés, hogy egy ilyen végigjárással hányszor telik meg a teherautó, illetve
hány fordulót kell tennie. Az árajánlat egy fordulóról szól, s értelemszerűen az
önkormányzatnak annyi fordulót kell fizetnie, ahányat megtesz.
Bizottsági ülésen is beszéltek arról, hogy tavasszal van a lomtalanítás, ősszel pedig lenne a
lombtalanítás. Tehát, hasonlóképpen meghirdetett módon adott időpontban kitenné a
zöldhulladékát az, akinek van és szeretne tőle megszabadulni. Úgy gondolja,
tapasztalatszerzés céljából érdemes lenne vele foglalkozni, hogy lássák, milyen igény van erre
a szolgáltatásra.
A polgármester szavazásra bocsátja Horváth László képviselő javaslatát, mely szerint a
képviselő-testület ne tárgyalja a „Lakossági zöldhulladék begyűjtésének lehetősége” című
napirendi pontot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatja a javaslatot.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
231/2015.(IX.24.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
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1./ Zirci Járásbíróságra ülnökök pótválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Zirc, Állomás utca melletti, valamint Állomás – Alkotmány utca közötti kerékpárutak
tervezett beruházásnál műszaki ellenőr kiválasztása
Előadó: Sümegi Attila jegyző
3./ „Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Zirc, Rákóczi tér 35. (1046/3/A/1 hrsz) számú épület tornaterem fejlesztése” közbeszerzési eljárásra érkezett
ajánlatok bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Zirci Járásbíróságra ülnökök pótválasztása
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
232/2015.(IX.24.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Buchvald Jánosné 8420 Zirc, Üdülő u. 37.
szám alatti lakost a Zirci Járásbíróságra ülnöknek megválasztja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló megbízólevelet részére adja ki.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
233/2015.(IX.24.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Tribel Andrásné 8420 Zirc, Bartók Béla u.
16. szám alatti lakost a Zirci Járásbíróságra pedagógus ülnöknek megválasztja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló megbízólevelet részére adja ki.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

2./ Zirc, Állomás utca melletti, valamint Állomás – Alkotmány utca közötti kerékpárutak
tervezett beruházásnál műszaki ellenőr kiválasztása
Előadó: Sümegi Attila jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
234/2015.(IX.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Állomás utca melletti, valamint
Állomás – Alkotmány utca közötti kerékpárutak tervezett beruházásnál műszaki ellenőr
feladatok elvégzésére 952.500,- Ft bruttó összegben a VeszprémBer Zrt. ajánlatát fogadja
el.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./
pontban megnevezett vállalkozással az előterjesztés melléklete szerinti megbízási
szerződést aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2015. szeptember 28.
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3./ „Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Zirc, Rákóczi tér 35. (1046/3/A/1 hrsz) számú épület tornaterem fejlesztése” közbeszerzési eljárásra érkezett
ajánlatok bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester
Sümegi Attila jegyző, bizottsági elnök elmondja, hogy a Közbeszerzési Bíráló Bizottság
javasolja a „Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Zirc,
Rákóczi tér 3-5. számú épület tornaterem fejlesztése” tárgyú a Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra beérkezett
legkedvezőbb ajánlat, és a tárgyalás során kihirdetett rendelkezésre álló anyagi fedezet közötti
összeget biztosítani a projekt megvalósítása érdekében. A bizottság - amennyiben e feltétel
bekövetkezik – javasolja a közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíteni és nyertesének a
KIVSZER Építőipari Kivitelező és Szervező Kft. vállalkozást megnevezni.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, ezzel összhangban van az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat annyi kiegészítéssel, hogy a pályázati önerőn felül az önkormányzatnak
6.998.379,- Ft-os kötelezettséget kell vállalnia ahhoz, hogy kellő fedezet álljon rendelkezésre
a munka elvégzéséhez.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Dr. Horváth Sándor alpolgármester úgy emlékszik, hogy a képviselő-testület biztosított
fedezetet erre még a pályázat benyújtása előtt.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy pályázati önerőt biztosítottak.
Dr. Horváth Sándor alpolgármester ezt tudja, de annak idején 16 millió forintot biztosítottak a
tornateremre.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy nem, majd hozzáteszi, olyan költségvállalásuk volt, ami
gyakorlatilag a pályázathoz szükséges önerőt biztosította. Később volt olyan képviselőtestületi döntés, amely arról szólt, hogy elvégzik a tornaterem padlózatának felújítását. A
hivatal utasítást kapott, hogy a felszedett parketta alatti állapotok ismeretében kérjen
ismételten ajánlatot a padlóburkolásra ajánlatot adó cégektől, hogy az állapot ismeretében
szükség esetén módosítsák az ajánlatukat. Gyakorlatilag többlet kötelezettségvállalása nem
volt az önkormányzatnak.
Dr. Horváth Sándor alpolgármester csupán azért mondta, mert erre van pénzt.
Ottó Péter polgármester említi, hogy a forrás rendelkezésre áll a költségvetésben.
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Horváth László képviselő szerint alpolgármester úrnak igaza van, ugyanis annak idején úgy
hoztak döntést, hogy amennyiben a pályázat nem nyer, akkor az önkormányzat önerőből
valósítja meg, és a szükséges forrást a költségvetés terhére biztosítja. Szintén úgy gondolja,
hogy az erre félretett pénz elvileg megvan, s amit most hozzá kell tenni jóval kevesebb, mint
amit eredetileg erre önerőből az önkormányzat hozzá akart tenni.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint feleslegesen folytatják a vitát, mert meg kell nézni,
milyen határozatot fogadtak el.
Horváth László képviselő úgy véli, a vita nem feltétlen erről szól, csak úgy került
megjegyzésre a 6 millió forint hozzátétele, mintha olyan nagy dolog lenne. Holott a 6 millió
forinttal együtt vállalt önrész dupláját célozták meg korábban azzal, amikor pályázat nélkül
akarták ezt megvalósítani.
Ottó Péter polgármester nem kívánt belemenni ebbe a vitába, ugyanis jelen pillanatban arról
van szó, hogy ehhez a fejlesztéshez 11 millió forintot kell az önkormányzatnak hozzátennie.
Ha nem nyert volna a pályázat, akkor a padlófelújítás költsége 16.400.000,- Ft lett volna. A
legkedvezőbb ajánlatban ugyanez a padlóburkolás 20 millió forintba kerül.
Horváth László képviselő közbeveti, ha nem nyert volna az önkormányzat, akkor az
akadálymentesítés nem valósulna meg. Tehát, ezért kiegészítő műszaki tartalom van a sima
padlóburkolat cseréhez képest.
Ottó Péter polgármester említi, megnézte az egyes sorokat, és bruttó 4 millió forintos
különbözet mutatkozik ugyanannak a padlóburkolatnak az elhelyezésére úgy, hogy ezt az
eljárást lefolytatták.
Nemes István képviselő nagyon örül, hogy végre megvalósításra kerül ez a projekt, mert
nagyon hiányzik már a gyerekeknek. Azt sajnálja, hogy a harmadik pályázó – aki helyi
vállalkozó volt – nem tudott megfelelni a feltételeknek, s ez által nem tudott árajánlatot adni.
Lingl Zoltán képviselő kéri – ahogy a legutóbbi, e témával foglalkozó testületi ülésen is
elhangzott –, hogy a védelmi szőnyeggel külön foglalkozzon a képviselő-testület, ugyanis az
kikerült az árajánlatokból.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
235/2015.(IX.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola Zirc, Rákóczi tér 3-5. (1046/3/A/1 hrsz) számú épület
tornaterem fejlesztése” tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti a Kbt. 122. § (7) bekezdés a)
pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást
eredményesnek minősíti és nyertesének a KIVSZER Építőipari Kivitelező és Szervező
Kft. vállalkozást nevezi meg.
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban nevesített fejlesztéshez
szükséges korábbiakban vállalt önerő 4.476.190,- forintos összegét 6.998.379,- forinttal
egészíti ki az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.)
önkormányzati rendelet 12. melléklet Általános felhalmozási tartalék előirányzata terhére.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti döntés alapján
készített összegzését megküldje az ajánlattevők részére.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megnevezett
vállalkozással a kivitelezői szerződést aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
3./ pont esetében: 2015. szeptember 25.
4./ pont esetében: 2015. október 6.

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 18 óra 19 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

