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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2007. május 14-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, Dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán
(8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Gartner József képviselő,
Horváth László képviselő,
Kasper Ágota képviselő,
Kovárczi Attila képviselő,
Nagy Tamás képviselő,
Ulrich Krisztián képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Bittmann Károly Zirci Országzászló Alapítvány képviselője,
Egervölgyi Dezső Zirci Országzászló Alapítvány képviselője.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 14 tagja közül jelen van 8 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 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
162/2007.(V.14.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Zirc, Köztársaság utcai Szent Imre szoborcsoport restaurálása (pályázat benyújtása)
Előadó: Ottó Péter polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Zirc, Köztársaság utcai Szent Imre szoborcsoport restaurálása (pályázat benyújtása)
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a szoborcsoport restaurálását a Zirci Országzászló
Alapítvány kezdeményezte, és a munka döntő részét felvállalták, gyakorlatilag a felújításhoz
szükséges engedélyeztetési eljárást lebonyolították. A Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Területrendezési Bizottsága pályázatot írt ki műemlékek védelmének
támogatására, amellyel a megvalósítás több mint 3 millió Ft-os költsége csökkenthető. Miután
önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, ezért az alapítvány kérte, hogy az önkormányzat
éljen a lehetőséggel. Javasolja, hogy a pályázat önrészét az önkormányzat 2007. évi
költségvetésének tartaléka terhére jelöljék meg. Az alapítvány felajánlotta, hogy
megpróbálják az önrész összegét összegyűjteni, amit eredményes pályázat esetén az
önkormányzat számára átadnak. Jelzi, hogy ezzel kapcsolatban az alapítvány levelet
fogalmazott meg a képviselő-testület felé.
Kérdés
Holl András képviselő kérdezi, ezt értelmezheti úgy, ha nyertes lesz a pályázat, akkor az
alapítvány átutalja a pénzt az önkormányzat számára?
Ottó Péter polgármester válasza szerint amennyiben eredményes lesz a pályázat, akkor az
alapítvány vállalja a szükséges önerő biztosítását.
Holl András képviselő értelmezése szerint az önkormányzat pénzét gyakorlatilag semmilyen
nem fogja érinteni, mert ha nem lesz meg a pénz, akkor nem lesz felújítás.
Ottó Péter polgármester szerint a felújítás megtörténik, mert az alapítvány nem áll el ettől a
szándékától, esetleg más forrásból teremtenek rá fedezetet.
Holl András képviselő nem vonja kétségbe az alapítvány szándékát, de nem szeretné, ha úgy
járnának, mint néhány évvel ezelőtt szintén egy alapítványi kezdeményezéssel.
Véleménye szerint az, hogy a képviselő-testület éppen határozatképes annak tudható be, hogy
hetente tartanak rendkívüli ülést egy-egy napirendi ponttal.
Ottó Péter polgármester szerint az, hogy most be lehet adni a pályázatot egy elég gyors,
határozott és mindenféle szempontból támogatott munkának az eredménye. Az előterjesztést
előző testületi ülésen – május 8-án – nem tudták volna tárgyalni, mert még nem volt meg a
szükséges építési engedély a szoborcsoport felújításához. A pályázat benyújtásához pedig
engedélyekkel kell rendelkezni.

- 3 Holl András képviselő ezt megérti, de nem tudja elfogadni, mert feltételesen akkor is lehetett
volna dönteni.
Dr. Varga Tibor képviselő támogatja a határozati javaslatot, de a képviselőtársa által
elmondottakra való tekintettel javasolja, hogy szabjanak határidőt az alapítványnak a pénz
átadására, ami legyen 2007. december 31. Hozzáteszi, hogy egy havi tiszteletdíját felajánlja
erre a célra.
Ottó Péter polgármester kérdése a pályázat elszámolásának határidejével kapcsolatos.
Bittmann Károly Zirci Országzászló Alapítvány képviselőjének tudomása szerint 2007.
december 31-ig kell elszámolni.
Ottó Péter polgármester kérdezi, az alapítvány erre az évre tervezi a megvalósítást?
Bittmann Károly Zirci Országzászló Alapítvány képviselőjének válasza, hogy igen
amennyiben ez a lehetőség megvalósul. Ha nem, akkor más megoldást keresnek. Semmi gond
nem lenne akkor, ha az alapítvány nyújthatná be a pályázatot.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy az önkormányzat nyújtja be a pályázatot, így neki
kell elszámolni a megvalósításról és szerződni a kivitelezővel. Javasolja, hogy a kivitelezői
szerződést abban az esetben kössék meg, ha az alapítvány rendelkezésére áll az összeg,
amiből meg lehet valósítani.
Dr. Varga Tibor képviselő hangsúlyozza, miután önkormányzati költségvetési önerő szerepel
a pályázatban, annak megfelelően kell elszámolni, aminek szabályosnak kell lenni.
Ottó Péter polgármester szerint addig a kivitelezés se kezdődjön meg, amíg a forrás nem áll
rendelkezésre.
Holl András képviselő a határozati javaslat 3./ pontjaként javasolja, miszerint a kivitelezői
szerződéskötés feltétele, hogy az alapítvány utalja át a pénzt.
Dr. Varga Tibor képviselő ezzel nem ért egyet. Úgy véli, ha eredményes lesz a pályázat,
akkor keressenek kivitelezőt.
Javasolja, hogy az előterjesztés határozati javaslatát fogadják el változatlan formában, mert
azt a pályázathoz csatolni kell. Egy kiegészítő határozat tartalmazza, hogy az alapítvány 2007.
december 31. napjáig átutalja a pénzt. Az önkormányzat a pályázat eredményes elbírálását
követően a megkötött kivitelezői szerződés költségeit megelőlegezi.
Pill Eszter osztályvezető jelzi, hogy kénytelenek lesznek, mert ha 2007. december 31-ig el
kell számolni, akkor annak feltétele a kivitelezői számla kifizetése.

- 4 A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
163/2007.(V.14.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Köztársaság utcai Szent Imre
szoborcsoport restaurálására pályázatot nyújt be a Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Területrendezési Bizottságához műemlékek védelmének támogatására.
A fejlesztés költsége
3.225.600,- Ft
Pályázott támogatás
1.000.000,- Ft
A saját forrásként 2007. évben rendelkezésre áll
2.225.600,- Ft
A képviselő-testület a saját forrást az önkormányzat 2007. évi költségvetésében biztosítja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a nyújtsa be a
Megyei Önkormányzathoz.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: azonnal

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy a második határozati javaslat 1./ pontja szerint a
kivitelezés megkezdésének feltétele az eredményes pályázati elbírálás. A 2./ pont szerint az
alapítvány nyilatkozzon arról, hogy a szükséges önerőt 2007. december 31. napjáig átadott
pénzeszköz formájában biztosítja.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
164/2007.(V.14.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Köztársaság utcai Szent Imre
szoborcsoport restaurálásának feltételeként határozza meg, hogy a kivitelezői szerződés
megkötése és a munkálatok megkezdése a pályázat elbírálásának ismeretében történhet
meg.
2./ A képviselő-testület felkéri a Zirci Országzászló Alapítványt, nyilatkozzon arról, hogy a
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Területrendezési Bizottságához
műemlékek védelmének támogatására benyújtott pályázat eredményes elbírálása esetén a
2.225.600,- Ft pályázati önrészt 2007. december 31. napjáig Zirc Városi Önkormányzat
részére átadott pénzeszközként biztosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2007. május 15.

- 5 Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 16 óra 30 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

