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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. szeptember 13-án 14,00 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

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

Kasper Ágota,

Ottó Péter polgármester,
Vörös Kálmán alpolgármester,
Lingl Zoltán, Mészáros József képviselők (5 fő)

- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

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

Sümegi Attila jegyző,
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője,
Varga Gábor Városüzemeltetési Osztály ügyintézője,
Várszegi Bernadett Építési 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.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
201/2013.(IX.13.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ „Kincsek a padláson – a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház tanulmányi
raktára” című, TIOP-1.2.2.-11/1-2012-0020 azonosítószámú projekt közbeszerzéseivel
kapcsolatos döntések
Előadó: Sümegi Attila jegyző
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2./ Zirc, Március 15. téren Aradi Emlékmű elhelyezése
Előadó: Ottó Péter polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ „Kincsek a padláson – a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház tanulmányi
raktára” című, TIOP-1.2.2.-11/1-2012-0020 azonosítószámú projekt közbeszerzéseivel
kapcsolatos döntések
Előadó: Sümegi Attila jegyző
Kérdés
Kasper Ágota képviselő kérdezi, hogyan lehetett ezt így elkészíteni, amikor az informatikai
rendszer meghatározza a bútorzat kialakítását? Úgy véli, a kialakult helyzet nehezíti a testület
dolgát, mivel igyekeztek, hogy mielőbb megvalósulhasson a pályázat, időben utolérje magát,
s ne hozza senki se kellemetlen helyzetbe az intézményt.
Ottó Péter polgármester jogosnak tartja képviselő asszony észrevételét, s megjegyzi,
számukra is tanulságul szolgál, hogy a Városüzemeltetési Osztálynak még jobban bele kell
folynia a feladatok elvégzésébe, még akkor is, ha nem feltétlen az ő feladatuk lenne, mivel a
projektnek van külön e célra alkalmazott projektmenedzsere. Ugyanakkor az eddigi
munkássága alapján azt lehet elmondani, hogy kimondottan a kiállítás rendezésével és a
projekt tartalmával kapcsolatos feladatok végrehajtásában rendelkezhet komolyabb
tapasztalattal. Úgy tűnik, a projekt megvalósítása során adódó feladatok logikus sorrendbe
helyezése nem az erőssége. Hozzáteszi, abban bíztak, lehet olyan megoldást találni, hogy a
közbeszerzési eljárásra az ajánlatok benyújtási határidejét kitolják, amíg a belső tervezőtől
lesznek olyan információk, amelyek alapján választ lehet adni. Azonban csak az informatikai
eszközök ismeretében kerülhet sor a bútorzat kialakítására.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő reméli, nem az a helyzet áll elő, hogy az egyik szára rövid, a másik
hosszú lesz, mert akkor valóban nem lesz értelme az egésznek. Egyszerűen nem érti a
projektmenedzsert, mivel korábban már számtalan dologban benne volt.
Ottó Péter polgármester szerint nem ilyen projektmenedzseri támogatáshoz szoktak hozzá,
ugyanis, ha külső, fizetett szakemberek vesznek részt egy ilyen projektben, akkor ők teljes
egészében zökkenőmentesen bonyolítják a folyamatokat. Ebben az esetben látja azt, hogy a
Városüzemeltetési Osztály munkatársainak még jobban bele kell folyniuk e történetbe.
Kasper Ágota képviselő természetesen megszavazza a határozati javaslatot, de bosszantó a
dolog mind a város, mind az intézmény részére.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
202/2013.(IX.13.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kincsek a padláson – a Reguly Antal
Múzeum és Népművészeti Alkotóház tanulmányi raktára” című, TIOP-1.2.2.-11/1-20120020 azonosítószámú projekt keretében a 177/2013.(VIII.22.) határozatot és az azzal
indított közbeszerzési eljárását visszavonja.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 178/2012.(IX.10.) határozatával
jóváhagyott Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat III. cím 1. fejezet 1.5.2.
pontja alapján elrendeli a „Kincsek a padláson – a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház tanulmányi raktára” című, TIOP-1.2.2.-11/1-2012-0020
azonosítószámú projekt eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásainak indítását
két külön eljárás (informatika, illetve bútorok) keretében.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

2./ Zirc, Március 15. téren Aradi Emlékmű elhelyezése
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester elmondja, az előzményekhez hozzátartozik, hogy a Rákóczi téri
fejlesztéshez kapcsolódó terveknél az Országzászló emlékműtől jobbra, illetve balra került
volna elhelyezésre az ’56-os és az aradi vértanúk emlékműve. Az alapítvány által
megfogalmazott elképzelés ott szakmailag nem megoldható, illetve megvalósítható. Tehát,
nem illene bele abba a környezetbe. Ezt továbbgondolva merült fel az ötlet, hogy miután a
Március 15. téren vannak az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc emlékhelyei és
jeles személyiségei, miért ne lehetne itt elhelyezni az új emlékművet. Hozzáteszi, a hivatal
munkatársai végig e folyamat részesei voltak. Tehát, szakmai támogatásukkal került
továbbgondolásra ez a történet.
Az előterjesztéshez kapcsolódóan említi, hogy Horváth László képviselő ma délelőtt hívta
telefonon és kérte, ha annyira nem sürgős, akkor ne rendkívüli testületi ülés keretében
tárgyalják meg. Elmondta neki, igazából az is kérdéses, hogy testületi hatáskör vagy sem.
Azonban jogszabály egyértelműen a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe helyezi
az emlékmű létesítésével kapcsolatos döntést. Tehát, egyrészt ez is oka volt az előterjesztés
elkészítésének, másrészt, a Zirci Országzászló Alapítvány szeptember 11-én fogalmazta meg
írásban kérelmét.
Képviselő úr szubjektív véleménye, hogy jó lenne szakértők által véleményeztetni az
elképzelést. Úgy gondolja, az építési hatóság és a Városüzemeltetési Osztály vezetője is
kellőképpen szakember tud lenni. Amennyiben bizonytalan kérdések merülnek fel, akkor
hasonlóan más építési hatósági ügyekhez kapcsolódóan, kérik a társhatóságok véleményét.
Megjegyzi, a Zirci Országzászló Alapítvány által megvalósított eddigi fejlesztések esetében
soha nem merült fel olyan probléma, hogy a környezetbe ne illene.
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A történetet az is bonyolítja, hogy a kérelem szerint október 6-ig szeretnék felállítani az
emlékművet, ami nem biztos, hogy megvalósul, mert a kopjafa faragó mester családjában
tragikus haláleset történt, s nem biztos, hogy addig elkészül a kopjafa.
Kérdés
Kasper Ágota képviselő felveti, hogy az előterjesztéshez mellékelt névsor alján 2012. október
6-i dátum szerepel.
Ottó Péter polgármester válasza, hogy a tábla már elkészült, ugyanis tavaly szerették volna
megvalósítani, de a Rákóczi tér beruházásai miatt ezzel vártak.
Kasper Ágota képviselő kérdezi, ki tervezte az építményt?
Ottó Péter polgármester tudomása szerint a Péczi Katalin folyt bele a tervezésbe.
Várszegi Bernadett osztályvezető hozzáteszi, a forma kialakításában elsősorban az alapítvány
tagjai vettek részt. Azt nem tudja, milyen szakembert vontak be. Az elhelyezésről Péczi
Katalin egyeztetett, de ő már a kész formát hozta. Arról nincs információja, hogy mennyire
folyt bele annak kialakításába.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő szerint a két szobor talapzata letisztult, egyenes, úgy ahogy van, szép.
Úgy gondolja, pusztán egy kopjafa felirattal vagy táblával sokkal elegánsabb, tisztább forma
lenne a két szobor között.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint arányaiban véve inkább a kopjafa lesz az emlékmű
„óriási” része. Maga az emléktábla nem nagy, s a rajzon látható forma lesz a kopjafa alapja.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
203/2013.(IX.13.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Zirc, Március 15. téren
(429 hrsz-ú közterület) a Zirci Országzászló Alapítvány (8420 Zirc, Luksz S. u. 11.) az
előterjesztés melléklete szerinti „Aradi Emlékmű”-t, saját költségén elhelyezze.
2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a határozat
Alapítvány részére történő megküldésére.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2013. szeptember 17.
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Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 14 óra 13 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

