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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. június 7-én 16,50 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:

Baranyai József,

Ottó Péter polgármester,
Vörös Kálmán alpolgármester,
Kasper Ágota, Lingl Zoltán (5 fő)

- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Horváth Ivett képviselő,
Horváth László képviselő,
Dr. Horváth Sándor képviselő,
Mészáros József képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Pill Eszter osztályvezető,
Kaszás Béla osztályvezető,
Bachstedter Lívia VeszprémBer Zrt. képviseletében,
Igmándy György Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja.

Ottó Péter polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 5 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 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2012.(VI.7.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ A helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet megalakítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Zárt ülés keretében:
2./ ”A Rákóczi tér rendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház homlokzat felújítása” című KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 azonosító számú
projekt keretében fennmaradó munkák kivitelező kiválasztás közbeszerzési eljárásra
érkezett ajánlatok bírálata
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester javasolja, hogy elsőként a zárt ülés napirendi pontját tárgyalják meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.
1./ A helyi Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet megalakítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban nem kíván szóbeli kiegészítéssel élni,
azonban jelzi, hogy képviselőtársai kézhez kaptak egy nyilatkozatot, amit jegyző úr
fogalmazott meg. Kifejti, a nyilatkozattal azért foglalkoznának most e napirendi pont
keretében, mert a Köztársasági Elnöki Hivatalnak van egy olyan kezdeményezése, hogy
ahhoz a saját módon megfogalmazott gondolataival a települések is próbáljanak meg
csatlakozni. Úgy gondolja, a kezdeményezés és a gondolat mindenképpen támogatandó.
Miután a turizmus is arról szól, miszerint ismeretlen embereket fogadnak a településen és arra
törekszenek, hogy jól érezzék magukat, ezért ennek szintén alapvető feltétele, hogy
mindenféle megkülönböztetéstől mentesen tegyék ezt meg. Úgy véli, így valamilyen szinten
megideologizálható, hogy e napirendi pont keretében – ha a képviselő-testület is egyetért
vele –, miért tudnak elfogadni testületi határozatban egy ilyen nyilatkozatot.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Vörös Kálmán alpolgármester a nyilatkozatot átolvasta, és egyetért vele.
Kasper Ágota képviselő örül, hogy egyáltalán sor kerülhet egy ilyen nyilatkozat
megfogalmazására. Sajnálja, hogy egy volt főrabbi „megtiszteltetése” kapcsán került erre sor,
mert ezt – más események miatt – már korábban meg kellett volna lépni.
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Dr. Árpásy Tamás jegyző jelzi, hogy az előterjesztés mellékletét képező társasági szerződéstervezetben maradtak apró pontatlanságok. Példaként említi, hogy a Szegletkő Generál Kft.
ügyvezetője Nagy László. Javasolja, hogy úgy módosítsák a határozati javaslat 1./ pontját,
miszerint a képviselő-testület a Magas Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését a jelen előterjesztés 1. számú
mellékletében foglaltak szerint, a tervezet tartalmi elemeit nem érintő esetleges
módosításokkal jóváhagyja.
Ottó Péter polgármester a javaslattal egyetért.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2012.(VI.7.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magas Bakony Turisztikai Desztinációs
Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését a jelen
előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint, a tervezet tartalmi elemeit nem
érintő esetleges módosításokkal jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban leírt társasági szerződés aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetén: azonnal
2./ pont esetén: 2012. június 08.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2012.(VI.7.) határozata
Nemcsak az emberi kapcsolatoknak rangot adó alapérték az igazságosság, a méltányosság és a
nemes lelkűség, hanem a nemzetek történelmének is. Bárminemű ideológia vagy kultusz,
amely emberek félrevezetésén, alantas és aljas indulatok felkorbácsolásán alapul, saját
csapdájába esik és ellenkező előjellel hat.
A fenti megállapítás alátámasztására Magyarország viharos történelme bőven szolgál
példákkal mind ezen értékek felvállalásának, mind elvetésének következményei
vonatkozásában.
Az ezeréves szent istváni állameszme talaján állva nagy írónk, Mikszáth Kálmán több
művében kifejti, hogy a magyar nemzet megmaradásának és életképességének egyik oka,
hogy a vele együtt élő idegenek legjobbjait nem kivetette magából, hanem befogadta és
bevonta az alkotmány sáncai mögé.
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Ezen elvek és értékek vállalásán alapuló hozzáállás az egyik oka annak, hogy a reformkor és a
kiegyezés utáni időszak történelmi léptékben mért röpke pár évtizede alatt egy kilátástalannak
látszó gazdasági és társadalmi helyzetű, mereven kasztosodott társadalmi rendszerből egy
érték és érdekközösségét ismerő, a modern európai polgárosodás útjára lépett nemzet jött
létre.
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete legnemesebb hagyományainkat büszkén
vállalva a közelmúltban történt, a közvéleményben nagy visszhangot kiváltó elszomorító és
felháborító megnyilvánulások – legyen az akár egy nyugalmazott főrabbit ért utcai támadás,
akár egy köztéri szobor barbár meggyalázása - ellen felemeli szavát és kinyilvánítja, hogy
úgy ezen jelenségeket mint ezen jelenségeket kiváltó szívósan továbbélő sötét, aljas és
romboló hatású eszméket elítéli és reméli, hogy jelen nyilatkozata, ha talán csekély mértékben
is, de hozzájárul a jelen helyzetünket sajnálatos módon jellemző erkölcsi-szellemi válságból
történő kilábalásunkhoz, felemelkedésünk előmozdításához.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 16 óra 58 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

