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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. január 14-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,
Dr. Czuppon Károly alpolgármester,
Baranyai József, Gartner József, Lingl Zoltán, Pék László, Dr. Varga Tibor, Vörös Kálmán
(8 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Holl András képviselő,
Horváth László képviselő,
Kovárczi Attila képviselő,
Nagy Tamás képviselő,
Ulrich Krisztián képviselő,

- távolmaradását előre nem jelezte: Kasper Ágota képviselő,
- meghívottak:

Sümegi Attila aljegyző,
Kaszás Béla osztályvezető.

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:
1/2010.(I.14.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ KDOP-2009-2.1.1./B „A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerőfejlesztések támogatása” című pályázat benyújtása, a benyújtáshoz szükséges
Konzorciumi Megállapodás jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ KDOP-2009-2.1.1./B „A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerőfejlesztések támogatása” című pályázat benyújtása, a benyújtáshoz szükséges
Konzorciumi Megállapodás jóváhagyása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester tájékoztatja képviselőtársait, miszerint az írásban kiküldött
előterjesztéshez képest kiosztásra került az a konzorciumi együttműködési megállapodás, ami
a pályázati kiírás részét képezi, illetve az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi
együttműködési megállapodás-tervezet 5./ pontja szerint kötelezettséget vállnak arra, hogy ezt
megismerték, és tudomásul veszik, ha nyertes a pályázat, akkor aláírásra kerül. Ugyancsak
kiosztásra került a pontosított határozati javaslat, amelyben összegszerűen feltüntetésre került
a tényleges beruházási költség, a pályázott támogatás és a saját forrás.
Kasper Ágota képviselő megérkezik az ülésterembe.
Ottó Péter polgármester utal arra, hogy korábban döntöttek a pályázat benyújtásáról egy
háromtagú konzorcium tekintetében. Az időközben elkészített megvalósíthatósági
tanulmánnyal kapcsolatban az apátságnak aggályai voltak, ami további gondolkodást indított
el. Az önkormányzat részéről fontos volt, hogy a Bakonyi Természettudományi Múzeum
elhelyezése hosszú távon megoldott legyen pályázattal vagy pályázat nélkül is. A főapát úr
úgy nyilatkozott, hogy szeretné, ha a múzeum megmaradna az apátság épületében.
Információi szerint a régi irodahelyiségek visszavétele a múzeum részéről szintén a
tárgyalások alapját képezi. Ezért a megyei önkormányzat nem részese a közös pályázatnak,
mert úgy tűnik, hogy valamilyen megoldás körvonalazódik. Személy szerint jelezte az apátság
felé, hogy az utolsó pillanatban történő, más alapokra helyezett gondolkodás – a pályázatban
szereplő műszaki tartalmat figyelembe véve – miatt szerencsésnek tartaná, ha az apátság lenne
a pályázat gesztora. Elfogadták ezt a javaslatot, így véleménye szerint az önkormányzat
részéről ebben a konstrukcióban a pályázat vállalható.
Kérdés
Lingl Zoltán képviselő utal a főapát azon mondatára, mely szerint a Bakonyi
Természettudományi Múzeum maradhat az apátság épületében az ismert feltételek mellett.
Kérdezi, mik az ismert feltételek?
Ottó Péter polgármester válasza szerint ezt a levelet megkapta a megyei közgyűlés elnöke is.
Tudomása szerint levélváltás volt a megyei önkormányzat és az apátság között. Arról nincs
információja, hogy mit jelentenek az „ismert feltételek”. Úgy tudja, hogy a megye az igényét
jelezte az apátság irányába, s úgy tűnik, a megállapodás létrejön.
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Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő szerint nem tudni mi lesz, mert elég magas összeget tesz ki a bérleti
díj.
Dr. Varga Tibor képviselő megjegyzi, hogy e miatt aggódjon a megyei önkormányzat.
Ugyanis, ha kihátrált a pályázatból, akkor valószínű, hogy meg fog felelni azoknak a
feltételeknek, amit az apátsággal ki tud alkudni.
Ottó Péter polgármester úgy véli, a megállapodást meg fogják kötni, mert nem tartja
valószínűnek, hogy akár a megye, akár az apátság részéről más fordulatot vesz az ügy.
Hozzáteszi, hogy a főapát többször is megerősítette, miszerint nekik is az a jó, ha ott marad a
múzeum, mert turisztikai szempontból kölcsönösen erősítik egymást.
Kasper Ágota képviselő intézményvezetőként – az előzmények ismeretében - aggódik a
további sorsukat illetően. Ugyanakkor személy szerint és az intézmény nevében is támogatja a
város és a rend közötti együttműködést.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
2/2010.(I.14.) Kt. számú határozat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 204/2009.(IX.10.) Kt. számú
határozatát.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

3/2010.(I.14.) Kt. számú határozat
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a KDOP-20092.1.1./B pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be konzorciumi formában. A konzorcium
vezetője a Zirci Ciszterci Apátság, tagja a Zirc Városi Önkormányzat.
2./ Zirc Városi Önkormányzat projektelemének
összes beruházási költsége:
87.363.250,- Ft (100%)
pályázott támogatás:
74.258.762,- Ft (85%)
saját forrás:
13.104.488,- Ft (15%)
3./ Zirc Városi Önkormányzat saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésében biztosítja.
4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázathoz szükséges konzorciumi együttműködési megállapodást az 1./ pontban
meghatározott pályázat benyújtására a jelen előterjesztés melléklete szerint aláírja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
3./ pont esetében: folyamatos
4./ pont esetében: 2010. január 18.
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Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 17 óra 10 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
aljegyző

