16 / 2012. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. augusztus 2-án 17,00 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

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

Horváth Ivett,

Ottó Péter polgármester,
Vörös Kálmán alpolgármester,
Horváth László, Dr. Horváth Sándor, Lingl Zoltán (6 fő)

- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Baranyai József képviselő,
Kasper Ágota képviselő,
Mészáros József képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Kaszás Béla osztályvezető,
Pill Eszter osztályvezető.

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:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2012.(VIII.2.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
I. Önkormányzati rendeletek alkotása
1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
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II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
2./ KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 „Zirc város területén lévő települési szilárd
hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés
megszüntetése” című pályázat kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztás közbeszerzési
eljárásának indítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
3./

KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0006 „Zirc város területén lévő települési szilárd
hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés
megszüntetése” című pályázat fel nem használt támogatási összegről való lemondás
Előadó: Ottó Péter polgármester

4./ A Zirc Városi Önkormányzat Térségi TDM szervezetben lévő üzletrészének értékesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ „Együtt a Könyvtárért” Alapítvány kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ A Wings Darts Club támogatási kérelme
Előadó: Horváth László képviselő, tanácsnok

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Pill Eszter osztályvezető röviden elmondja, miszerint a költségvetési rendelet módosításának
oka, hogy esedékes a 2012. évi költségvetés I. félévi beszámolója, melyben az állami
támogatások előirányzatait a Magyar Államkincstárral egyezően kell szerepeltetni.
Kérdés
Dr. Horváth Sándor képviselő kérdezi, ha jól érti, akkor az önkormányzatnál más összegek
vannak, mint a Magyar Államkincstár kimutatásában?
Pill Eszter osztályvezető válasza, hogy az állami támogatásokat előirányzat közlő értesítők
alapján módosítják. Amikor az önkormányzathoz beérkezik ez a támogatás, akkor az
előirányzat közlő értesítés nélkül nem módosíthatják az önkormányzat előirányzatait. Ez
mindig utólagosan történik meg, ugyanis hetekkel később kapják meg az előirányzat közlő
lapot. Igazából ez egy technikai jellegű dolog, de a Magyar Államkincstár megköveteli, hogy
a beszámolóban egyezzen.
Hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
19/2012.(VIII.3.) önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

2./ KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 „Zirc város területén lévő települési szilárd
hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés
megszüntetése” című pályázat kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztás közbeszerzési
eljárásának indítása
Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző
Dr. Árpásy Tamás jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2012.(VIII.2.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 173/2009.(VII.30.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1. fejezet 1.5.2.
pontja alapján elrendeli a KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 „Zirc város területén lévő
települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés
megszüntetése” című pályázat kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás indítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
160/2012.(VIII.2.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 173/2009.(VII.30.) Kt. számú határozatával
jóváhagyott Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1. fejezet 1.5.2.
pontja alapján elrendeli a KEOP-2.4.0/B/2F/10-11-2012-0003 „Zirc város területén lévő
települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés
megszüntetése” című pályázat műszaki ellenőr kiválasztása közbeszerzési eljárás indítását.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

3./

KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0006 „Zirc város területén lévő települési szilárd
hulladéklerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés
megszüntetése” című pályázat fel nem használt támogatási összegről való lemondás
Előadó: Ottó Péter polgármester

Kaszás Béla osztályvezető ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2012.(VIII.2.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirc város területén lévő települési
szilárd hulladék lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés
megszüntetése” című, KEOP-7.2.4.0/B/10-2010-0006 azonosítószámú pályázati
projekthez kapcsolódóan megítélt bruttó elszámolható 48.712.600,- Ft összköltségből,
összesen 4.966.225,- Ft-ról lemond tekintettel arra, hogy a projekt előkészítő szakasza
befejeződött és további kapcsolódó költségek nem merülhetnek fel.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a lemondó
nyilatkozat aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal
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4./ A Zirc Városi Önkormányzat Térségi TDM szervezetben lévő üzletrészének értékesítése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
162/2012.(VIII.2.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magas Bakony Turisztikai Desztinációs
Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: helyi TDM szervezet) felé
felajánlja a Zirc Városi Önkormányzatnak a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (továbbiakban: térségi TDM szervezet) lévő
üzletrészét annak 100.000,- Ft névértékén.
2./ Az 1./ pontban leírt ajánlat helyi TDM szervezet általi elfogadása esetén a Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az üzletrész átruházását rögzítő adásvételi szerződés
megkötésére.
3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban leírt ajánlat helyi TDM szervezet általi elfogadása
esetén a Zirc Városi Önkormányzat és a térségi TDM szervezet által a 2012. január 10-én
megkötött, jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező szolgáltatási szerződést e
szerződés 4. pontja alapján az üzletrész átruházásának napjára felmondja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ és 3/ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: folyamatos

5./ „Együtt a Könyvtárért” Alapítvány kérelme
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát.
Kérdés
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Horváth László képviselő kérdezi, amennyiben jól értelmezi, akkor a Bakonyi Betyárnapok
rendezésére külön forrást nem kell biztosítani miután pályázattal vissza nem térítendő
támogatást nyertek, ugyanis a Zirci Buli megrendezéséhez 500.000,- Ft-ot biztosítottak?
Ottó Péter polgármester válasza szerint a Bakonyi Betyárnapok megrendezéséhez is nyújtott
az önkormányzat támogatást, de nem az alapítványnak, hanem a Bakonyi Lovasklub részére.
Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2012.(VIII.2.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Együtt a Könyvtárért” Alapítványnak a
LEADER pályázati felhívások között szereplő Bakonyi rendezvény, rendezvénysorozatok
célterületre, az idei XIV. Bakonyi Betyárnapok programjainak támogatására, a
1432855431 számú határozattal elnyert 1.968.499,- Ft, azaz Egymilliókilencszázhatvannyolcezer-négyszázkilencvenkilenc forint összegű vissza nem térítendő
támogatás megelőlegezését célzó kérelmét a jelen előterjesztés 1. mellékletében szereplő
Támogatási megállapodásban rögzítettek alapján jóváhagyja. A megelőlegezett összeg
fedezete a pályázaton elnyert támogatás.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen előterjesztés 1. mellékletében
szereplő Támogatási megállapodás aláírására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. augusztus 6.

6./ A Wings Darts Club támogatási kérelme
Előadó: Horváth László képviselő, tanácsnok

Horváth László képviselő kifejti, hogy azért kérte a képviselő-testület rendkívüli támogatását
a „Wings” Dart Club részére, mert az egyesület országos bajnokságot rendez Zircen, amihez
szűkösek a forrásai. Úgy gondolja, ez az egyesület, amely ismeretei szerint három európai
bajnokkal és két világbajnokkal rendelkezik, a város számára kiemelten fontos kell, hogy
legyen. Megjegyzi, ha hasonló kéréssel fordul hozzá az általa ugyancsak kiemeltnek tartott
Vincze Judo Club, akkor ugyanilyen előterjesztést készített volna, mivel az ő eredményeik is
indokolják, hogy ezt a két egyesületet a város kiemelt egyesületként kezelje.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a „Wings” Dart Club részére a 100.000,- Ft támogatást
megítélni szíveskedjen.
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Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Lingl Zoltán képviselő említi, hogy a nyár elején megkereste az egyesület elnöke időpont
egyeztetés céljából. Kb. egy hónappal ezelőtt véglegesítették a szeptember 22-i
teremhasználatot. A teremre nem határoztak meg bérleti díjat, mert szóba került, hogy akár
önkormányzati támogatásként a bérleti szerződést nulla forintos díjjal kössék meg, de
javasolta, hogy mindenképpen polgármester úrral beszéljék meg. Kérdezi, ha a 100.000,- Ft
támogatást megkapják, akkor a bérleti díj hogyan kerüljön megállapításra? A szokásos módon
vagy nulla forinttal?
Horváth László képviselő úgy gondolja, ez nem lehet kérdés, mert egyrészt az említett
egyesületek annyit megérdemelnek, hogy a város kiemelten kezelje őket. Másrészt, a
képviselő-testület most még ügyet „csinálhat” egy ilyen bérleti díjból, ami mindaddig rendben
is van, amíg nem döntenek arról, hogy az intézményeiket mikor adják át a megyei
kormányhivatalnak, mert onnantól kezdve nem fognak dönteni ilyen kérdésekről. Úgy véli,
ebben a helyzetben ez nem annyira fontos kérdés. Véleménye szerint mind a „Wings” Dart
Club, mind a Vincze Judo Club megérdemli a kiemelt támogatást. Megítélése szerint az
általános iskolának sem baj, ha a neve ismerősen cseng a médiában, ugyanis egy országos
verseny a megyei sajtó figyelmét felkelti. A város számára hasznos, ha a nevét más
összefüggésben is emlegetik akár az országos sajtóban.
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy a klub vezetőjével szintén beszélt, akinek elsősorban az
volt a kérése az önkormányzat irányába, miszerint az általános iskola tornatermét ingyenesen
biztosítsák. A klub vezetőjének elmondta, részéről nincs semmi kifogása, hogy a tanácsnok úr
által készített előterjesztést támogassák. Úgy fogalmazott, hogy ebben az esetben a támogatás
kettős, mert kapja meg a tornatermet is. Ugyanakkor úgy véli, az intézményvezető hatásköre,
hogy a tornatermet hogyan biztosítja egy rendezvényhez. A másik dolog, amit említett, és
igazából az elmúlt évek gyakorlata volt, ha bármely civil szervezetnek vagy
sportegyesületnek, egyesületnek vagy alapítványnak szüksége van év közben pályázati
eljáráson kívül támogatható cél érdekében önkormányzati támogatásra, akkor annak megvan a
lehetősége, amennyiben a képviselő-testület méltányolja, azonban ebben az esetben el kell
felejteni azt, hogy az őszi pályázati rendszerben részt tud venni. Úgy gondolja, lehet
támogatni tanácsnok úr javaslatát ezen észrevételek figyelembevételével.
Horváth László képviselő véleménye szerint ez zsarolás, ugyanis az országos verseny
megrendezését támogatnák, s nem közvetlenül az egyesületet, mivel a civileknek és a
sportegyesületeknek szánt előirányzat az egyesület támogatása. A kettő két különböző dolog,
aminek az összemosása helytelen ebben a helyzetben. Úgy gondolja, azt kellene mérlegelni,
hogy ér-e nekik ennyit az a fajta társadalmi munka, ami ezekben az egyesületekben benne
van. Hangsúlyozza, nemcsak a „Wings” Dart Clubról, hanem a Vincze Judo Clubról is beszél.
A város sokáig szenvedett azért, hogy nem voltak olyan sportegyesületei, akik erre érdemesek
lettek volna. Most van, s ez egy érték, amit meg kell őrizni. Ez nem egyik évről a másikra lett,
hosszú évek munkája alapján épült fel, ezért ideje ezen a területen és más területeken is a
paradigmaváltásnak. Miután megjelölte a forrást, ezért úgy véli, ha a Zirci Buli
megrendezéséhez tudtak adni pluszban megkerülve minden rendszert 500.000,- Ft-ot, és a
Bakonyi Lovas Klub részére 300.000,- Ft-ot, akkor egy országos versenyre olyan
egyesületnek, ahol világ- és európai bajnokok vannak 100.000,- Ft-ot lehetne adni.
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Amennyiben nem, akkor véleménye szerint hihetetlen pitiáner dolog az egész. Ismételten kéri
a képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztést.
Ottó Péter polgármester képviselőtársa kifejezésére a zsarolást és pitiánerséget illetően nem
kíván reagálni, mert úgy gondolja, a 100.000,- Ft-os nagyságrendű összeg, amiről vitatkoznak
nem ér meg annyit. Ugyanakkor tele van csúsztatással, amit képviselőtársa mond, mert említi
a Zirci Bulit, a Bakonyi Betyárnapok rendezvényét, de arról megfeledkezik, hogy
maximálisan egyetértett vele csak nem támogatta, mert az önkormányzati rendeletben
meghatározott pályázati eljárásrendet megkerülve kapott támogatást a két szervezet, hogy
meg tudja valósítani a programját. Most is erről van szó, s ha képviselőtársa a
sportszervezetek elmúlt évben benyújtott pályázatait ismeri, akkor nagyon jól tudja, hogy a
Vincze Judo Club és más sportszervezetek is országos versenyek megrendezéséhez kérték a
támogatást, és nyerték el pályázat keretében. Nem akkor, amikor a versenyt megrendezték,
hanem utána két hónappal. Erről nem kíván vitatkozni, mert úgy gondolja a „Wings” Dart
Club eredményei magukért beszélnek. Tehát, mindenképpen méltányolni kell az ilyen kérést.
Személy szerint más megoldást választott volna, mégpedig azt, amit a klub vezetője kért az
önkormányzattól, de képviselőtársa elkészítette ezt az előterjesztést, amit támogatni fog
természetesen az imént elmondott észrevételekkel.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2012.(VIII.2.) határozata
1./

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzat rendelet 14. mellékletében nevesített
Általános működési tartalék terhére 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint vissza nem
térítendő támogatást nyújt a „Wings” Dart Club részére az országos dart bajnokság Zirc
városában 2012. szeptember 22-én történő megrendezéséhez.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási szerződést kösse
meg.
3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pontban említett eseményekkel
kapcsolatban a soron következő költségvetési rendelet módosítása alkalmával az
előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. augusztus 30.
3./ pont esetében: 2012. december 31.
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Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 17 óra 20 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

