18 / 2013. szám

JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. június 10-én 18,30 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, Dr. Horváth Sándor, Lingl Zoltán képviselők (5 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Horváth Ivett képviselő,
Horváth László képviselő,
Kasper Ágota képviselő,

- távolmaradását előre nem jelezte: Mészáros József képviselő,
- meghívottak:

Sümegi Attila jegyző,
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője,
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője.

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.
Javasolja, hogy az 5./ – Könyvvizsgáló kiválasztása a KDOP-4.1.1/E-11-2011-0004
projekthez – napirendi pontot szintén zárt ülés keretében vitassák meg.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a
javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
130/2013.(VI.10.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
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1./ A közterületek használatáról
felülvizsgálata
Előadó: Sümegi Attila jegyző

szóló

49/2009.(XII.31.)

önkormányzati

rendelet

2./ Eseti tengelyterhelés mérő állomás létesítése Zircen
Előadó: Ottó Péter polgármester
3./ Pályázat benyújtása a LEADER 2013. évi pályázati kiírásra
Előadó: Ottó Péter polgármester
4./ Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Zárt ülés keretében:
5./ Könyvvizsgáló kiválasztása a KDOP-4.1.1/E-11-2011-0004 projekthez
Előadó: Ottó Péter polgármester
6./ Ingatlan árveréssel kapcsolatos nyilatkozat megtétele végrehajtási ügyben
Előadó: Ottó Péter polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ A közterületek
felülvizsgálata

használatáról

szóló

49/2009.(XII.31.)

önkormányzati

rendelet

Előadó: Sümegi Attila jegyző
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a rendelet-tervezet pontosításra került, amit
képviselőtársai kézhez kaptak. Kimaradt a közterületen történő filmforgatás szabályozása,
mivel arra vonatkozóan más jogszabályok az irányadók.
Sümegi Attila jegyző hozzáteszi, hogy a politikai rendezvények megtartásához szükséges
közterület-használattal kapcsolatos pont ugyancsak kikerült a rendeletből, valamint az 1.
mellékletből.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag rendeletet
alkot:
16/2013.(VI.11.) önkormányzati rendelet
a közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
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2./ Eseti tengelyterhelés mérő állomás létesítése Zircen
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
131/2013.(VI.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Állomás u. 6. szám alatti új
autóbusz pályaudvar területén (buszparkoló) létesítendő eseti tengelyterhelés mérő
állomás kialakításához hozzájárul, amennyiben a Nemzeti Közlekedési Hatóság által
elvégzett geodéziai mérések alapján megállapítható, hogy az Útügyi Műszaki Előírás 3.3.
pontjában előírt feltételek teljesíthetők.
2./ Az eseti tengelyterhelés mérő állomás üzemeltetése során figyelembe kell venni a Bakony
Volán Zrt. F-257/2013 számú levelében leírtakat
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az 1./ pont
szerinti döntést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelőségének.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. június 14.

3./ Pályázat benyújtása a LEADER 2013. évi pályázati kiírásra
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester jelzi, hogy e napirendi ponthoz kapcsolódóan a mai napon kérelem
érkezett a „Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány, valamint a Bagolyvár tulajdonosa
részéről, akik szintén a LEADER keretében meghirdetett „Bakonyi rendezvények,
rendezvénysorozatok támogatása” célterületre kívánnak pályázatot benyújtani. A pályázatnál
feltétel, hogy a települési önkormányzat elvi támogatásáról biztosítsa a pályázót.
Kéri a képviselő-testület felhatalmazását az elvi támogató nyilatkozat aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag
határozatokat hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2013.(VI.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 35/2013.(V.22.) VM
rendelet alapján "A BAKONYÉRT" Egyesülethez a meghatározott alábbi pályázati
kiírásra:
„Önellátó bakonyi térséggé válás támogatása”
A projekt megvalósulási helyszíne: Zirc, 1897 hrsz, Alkotmány u. 14.
Projekt címe: „Napenergia hasznosítása az Ifjúsági és Közösségi Házban”
Projekt tervezett összköltsége: 6 352 391 Ft
Projekt tervezett nettó költsége: 5 002 946 Ft
Projekt támogatási igénye:
5 000 000 Ft
Önrész forrása: Költségvetés általános tartaléka
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontra vonatkozóan
elkészített pályázatot aláírja és benyújtsa.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. június 11.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2013.(VI.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi támogatását fejezi ki a „Zirc
Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
LEADER kereteiben meghirdetett „Bakonyi rendezvények, rendezvénysorozatok
támogatása” célterületre benyújtandó pályázatához az alábbi adatokkal:
Pályázó neve: „Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány
Pályázó címe: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
Projekt címe: „Tündér-sziget a Bakony szívében (Zirc)”
Projekt megvalósítás tervezett helye: 8420 Zirc, 0181/2, 0181/5 hrsz-ú ingatlan
(Zirc-Tündérmajor városrész)
Projekt tervezett időpontja: 2014. július második hétvégéje
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az elvi
támogató nyilatkozat aláírására.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. június 11.
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
134/2013.(VI.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi támogatását fejezi ki az MG Építész
Kft. az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER kereteiben meghirdetett
„Bakonyi rendezvények, rendezvénysorozatok támogatása” célterületre benyújtandó
pályázatához az alábbi adatokkal:
Pályázó neve: MG Építész Kft.
Pályázó címe: 1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 42/a
Projekt címe: Kiállítás és gasztronómiai bemutató a Bagolyvárban
Projekt megvalósítás tervezett helye: 8420 Zirc, Kossuth Lajos u. 35.
Projekt tervezett időpontja: 2014. május 3.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az elvi
támogató nyilatkozat aláírására.
Felelős: 1./ és 2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. június 11.
4./ Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester röviden ismerteti az előterjesztést.
Kérdés
Dr. Horváth Sándor képviselő kérdezi, a táblázatban szereplő fekvőbeteg adósság honnan
származik, ugyanis az előterjesztés szöveges része járóbeteg szakellátást említ?
Ottó Péter polgármester válasza szerint a táblázatnak abból a szempontból nincs jelentősége,
hogy magasabb rendű jogszabály vette külön a fekvő, illetve járóbeteg szakellátáshoz
kapcsolódó adósságállományt, amit 100 %-ban átvállal az állam. Zirc Városi Önkormányzat
esetében a többi adósságnál 43 %, míg az egészségügyi intézményekhez kapcsolódó adósság
tekintetében 100 % az átvállalás mértéke, összességében így jön ki önkormányzati szinten az
53 %-os átvállalás.
Vörös Kálmán alpolgármester a határozati javaslat 4./ pontjában foglaltak felől érdeklődik.
Ottó Péter polgármester válasza, hogy az előzetes információk alapján rendben van, az
önkormányzatnak nincs ilyen kötelezettségvállalása.
Tudomása szerint voltak olyan önkormányzatok, akik azért bocsátottak ki kötvényt, mert
olcsón hozzá lehetett jutni, s az így szerzett forrást megforgatták. Zirc Városi Önkormányzat a
kötvény visszafizetésének terhét az önkormányzat mindenkori saját bevételeinek terhére
vállalta. Tehát, ez volt a fedezet, míg más önkormányzatok esetében esetleg úgy történt a
kötvénykibocsátás, hogy volt banki betétjük és azt állították vele szembe. Ilyen esetekre
vonatkozik a határozati javaslat 4./ pontja.
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Hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2013.(VI.10.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 72-75. §-aiban meghatározott adósságkonszolidáció során a
Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez
szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.
2./ A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján
hozzájárul, hogy az adósságkonszolidációban részt vevő adósságelemek tőke és
járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül
megfizesse a kölcsönnyújtóknak.
3./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési
eljárás alatt nem áll.
4./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy
egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául
szolgál.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 18 óra 43 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalásával folytatja az
ülést.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

