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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. május 13-án 17,35 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 Ivett, Lingl Zoltán, Dr. Varga Tibor (6 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Horváth László képviselő,
Dr. Horváth Sándor képviselő,
Kasper Ágota képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző.

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:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2011.(V.13.) Kt. határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” – épületenergetikai felmérés megbízási szerződés felmondása
Előadó: Vörös Kálmán alpolgármester

- 2 NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” – épületenergetikai felmérés megbízási szerződés felmondása
Előadó: Vörös Kálmán alpolgármester
Dr. Árpásy Tamás jegyző elmondja, hogy az előterjesztéshez készített egy módosító
javaslatot, melyben a megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését
indítványozza. A 3. számú melléklet tartalmazza a közös megegyezéssel történő
megszüntetésről szóló megállapodás-tervezetet. Hozzáteszi, hogy több egyeztetést folytattak,
amíg a közös megegyezéssel történő megszüntetésről szóló megállapodás-tervezet mindkét fél
részéről elfogadásra került. Jelzi, az IMMO-THERM Kft. ügyvezetője e-mailben kérte, hogy
a megállapodás-tervezetbe kerüljön bele, miszerint „a pályázat határidő előtti felfüggesztése
okán” kerül sor a megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére.
Vörös Kálmán alpolgármester megjegyzi, az érintettek is azon az állásponton voltak – mivel
újra visszaállították a pályázatot, azonban a határidő nagyon rövid -, hogy próbáljanak
megegyezni a céggel és hagyják abba a pályázat előkészítését.
Kérdés
Dr. Varga Tibor
megszüntetésének?

képviselő

kérdezi,

anyagi

következménye

van-e

a

szerződés

Vörös Kálmán alpolgármester válasza, hogy miután közös megegyezéssel szüntetik meg a
megbízási szerződést, ezért nincs anyagi következménye.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2011.(V.13.) Kt. határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét
képező, az Immo-Therm Kft-vel 2011. március 30-án, a Reguly Antal Általános Iskola
„A” épületének épületenergetikai felmérésére és a KEOP-2011-4.9.0 pályázat energetikai
előkészítésére kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését
kezdeményezi azzal, hogy a felek a megszüntetett szerződés kapcsán egymással szemben
semmilyen követeléssel nem élhetnek.

- 3 2./ Felhatalmazza az alpolgármestert a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező
megállapodás aláírására és annak az Immo-Therm Kft. részére történő haladéktalan
megküldésére.
Felelős: Vörös Kálmán alpolgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 17 óra 40 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

