17 / 2012. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. augusztus 10-én 11,10 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, Kasper Ágota (5 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Horváth László képviselő,
Dr. Horváth Sándor képviselő,
Lingl Zoltán képviselő,
Mészáros József képviselő,

Dr. Árpásy Tamás jegyző,
Sümegi Attila aljegyző,
Kaszás Béla osztályvezető,
Varga Gábor Városüzemeltetési Osztály ügyintézője.

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.
Javasolja, hogy a 4./ és az 5./ napirendi pontokat zárt ülés keretében vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
165/2012.(VIII.10.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ A Bakony Szíve Turisztikai Szövetség üzletrész-vásárlása a Magas Bakony Turisztikai
Desztinációs Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ KDOP – 2.1.1/B-09-2010-0020 azonosító számú, „Zirc, a Bakony fővárosa” című projekt
ÁFA növekedés miatti többlet költségek arányos vállalása
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú „Óvodafejlesztés” című pályázati kiírásra pályázat
benyújtása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Zárt ülés keretében:
4./ KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 projekt nyilvánosság biztosítás szerződés módosítása
Előadó: Ottó Péter polgármester
5./ A Rákóczi tér rendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház homlokzat felújítás építési beruházás műszaki ellenőri megbízási szerződés
módosítása (KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 projekt)
Előadó: Ottó Péter polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ A Bakony Szíve Turisztikai Szövetség üzletrész-vásárlása a Magas Bakony Turisztikai
Desztinációs Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
166/2012.(VIII.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony Szíve Turisztikai Szövetségnek a
Magas Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságban (továbbiakban: helyi TDM szervezet) lévő 100.000,- Ft névértékű közös
tulajdonú üzletrész névértéken történő megvásárlása kapcsán nyilatkozik arról, hogy
elővásárlási jogával nem kíván élni és tudomásul veszi, hogy a helyi TDM szervezet sem
él elővásárlási jogával, illetőleg erre más személyt sem kíván kijelölni.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő- testület 1./ pontban leírt nyilatkozatát a
jelen előterjesztés mellékletét képező szavazólap kitöltésével a Zirc Városi Önkormányzat
szavazataként adja meg és juttassa el a helyi TDM szervezet ügyvezetőjének.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. augusztus 14.

2./ KDOP – 2.1.1/B-09-2010-0020 azonosító számú, „Zirc, a Bakony fővárosa” című projekt
ÁFA növekedés miatti többlet költségek arányos vállalása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
167/2012.(VIII.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KDOP-2.1.1/B-09-2010-0020 kódszámú,
„Zirc, a Bakony fővárosa – Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a
Ciszterci Apátságban és a város főterén” című projekt vonatkozásában a 2012. január 1jétől megnövekedett ÁFA-mérték miatti többlet költség esetében a társfinanszírozás és
kockázatmegosztás elve alapján a megnövekedett összeggel arányos önrészt biztosít.
2./ A projekt önkormányzatra eső összes elszámolható költsége: 88 374 482,- Ft
3./ A támogatás összege: 75 118 394,- Ft
4./ Az önkormányzati önrész összege: 13 256 188,- Ft
5./ ÁFA-kompenzáció összege: 1 371 332,- Ft
6./ ÁFA-kompenzációra jutó támogatás összege: 1 165 632,- Ft
7./ ÁFA-kompenzációra jutó önrész összege: 205 700,- Ft
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8./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁFA-kompenzációra jutó önrész
összegét az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében elkülönített Pályázati Tartalék
Alap terhére biztosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

3./ TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú „Óvodafejlesztés” című pályázati kiírásra pályázat
benyújtása
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a pályázattal kapcsolatban, mind Olaszfalu, mind
Bakonybél Község Önkormányzata meghozta a támogató döntését. Olaszfalu és Bakonybél
község óvodáját egy mászóvár, illetve az óvodapedagógusok továbbképzése tekintetében
érinti nyertes pályázat esetén a megvalósítás. A zirci óvoda esetében a képzésen és az egyéb
programok megvalósításán túl az egykori konyha területén tornaszoba kialakítására kerülne
sor.
Megjegyzi, a pályázat sikeréhez túl sok reményt nem fűz, tekintettel arra, hogy folyamatos
benyújtású, s miután néhány napja nyílt meg a pályázati ablak, már jelen pillanatban a
rendelkezésre álló forráson túl mutató igények érkeztek be. Hozzáteszi, e napirendi pont
indokolta igazából a rendkívüli testületi ülés összehívását. Bíznak abban, hogy lesznek formai
hibás pályázatok, s már arra is volt példa, ha sok igény érkezett be, akkor forrásokat
csoportosítottak át máshonnan. Úgy véli, azzal nem veszítenek semmit sem, ha benyújtják a
pályázatot.
Varga Gábor Városüzemeltetési Osztály ügyintézője jelzi, a kiküldött előterjesztés határozati
javaslatához képest annyi módosítás történt, hogy az egyéb projekt elemek közé a műszaki
ellenőr bekerült, ami a nettó beruházás 2 %-a, így a végösszeg 58.040.518,- Ft-ra módosul.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
168/2012.(VIII.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TÁMOP-3.1.11-12/2
kódszámú, „Óvodafejlesztés” című pályázati kiírásra az alábbi tartalommal:
- Projekt címe: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése

6

- Projekt megvalósulási helyei:
Zirc, Alkotmány utca 12.
Bakonybél, Óvoda utca 8.
Olaszfalu, Váci Mihály Köz 2.
- Projekt elszámolható költsége: 58 040 518 Ft
- Projekt keretében igényelt támogatás: 58 040 518 Ft (100%)
- Projekt tartalma:
Képzések:
- pedagógusok 30 órás bentlakásos képzésen vesznek részt 3 alkalommal
- pedagógusok 120 órás képzésen vesznek részt 1 alkalommal
- dajkák 1 db 30 órás bentlakásos képzésen vesznek részt.
Beruházás:
- Zirc: tornaszoba kialakítás
- Bakonybél: óvodaudvar játszóeszköz
- Olaszfalu: óvodaudvar játszóeszköz
Egyéb projektelemek:
- projektmenedzsment
- pedagógiai programot segítő rendezvények lebonyolítása
- feladatellátási helyek program készítése
- jó gyakorlat disszeminációja
- közbeszerzés, könyvvizsgálat, műszaki ellenőr, nyilvánosság biztosítása
- projekt adminisztrációs költségek
- műszaki ellenőr
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a pályázat
benyújtására.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2012. augusztus 13.

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 11 óra 16 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalásával folytatja az
ülést.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Dr. Árpásy Tamás
jegyző

