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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 11-én 17,10 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 képviselők (5 fő)

- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

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

Sümegi Attila jegyző
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője
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.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2014.(II.11.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./
Pályázat
benyújtása
önkormányzati
feladathoz
kapcsolódó
fejlesztésre
(4/2014.(I.31.) BM rendelet)
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Pályázat benyújtása a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház szakmai
támogatására (9/2014. (II.3.) EMMI rendelet szerint)
Előadó: Ottó Péter polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./

Pályázat
benyújtása
önkormányzati
(4/2014.(I.31.) BM rendelet)

feladathoz

kapcsolódó

fejlesztésre

Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy az előző években ugyanezzel a tartalommal már
benyújtott pályázat ismételt benyújtásáról van szó: az általános iskola tornatermének padozat
felújítása, illetve a fejlesztéshez kapcsolódóan az akadálymentes megközelítés lehetőségének
kialakítása. Képviselőtársai kézhez kapták a módosított határozati javaslatot, amely már az
összegeket is tartalmazza. Emlékezete szerint az összegek hasonlóak, mint az előző évben
volt. Ugyanakkor a padlózat műszaki tartalma az előző évihez képest módosult igazgató úr
javaslata alapján.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2014.(II.11.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
4/2014.(I.31.) BM rendeletben meghirdetett támogatásra pályázatot nyújt be. A pályázat
tárgya a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola zirci feladat
ellátási helyén lévő „A” épület tornaterem padlóburkolat cseréje, akadálymentes bejárat
kialakítása.
A fejlesztés célja:
A fejlesztés bruttó összköltsége:
A fejlesztés forrásösszetétele:
Állami támogatás (80 %)
Önerő (20 %)

„A” épület tornaterem padlóburkolat csere,
akadálymentes bejárat kialakítás
24 558 689 forint
19 646 951 forint
4 911 738 forint

2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 4.911.738,- Ft, azaz Négymilliókilencszáztizenegyezer-hétszázharmincnyolc forint önrész összegét a 2014. évi
költségvetés terhére biztosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 2014. február 13.
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2./ Pályázat benyújtása a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház szakmai
támogatására (9/2014. (II.3.) EMMI rendelet szerint)
Előadó: Ottó Péter polgármester

Ottó Péter polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy a pályázat
benyújtása megtörtént, ugyanis felvállalták ennek a kockázatát, mivel február 3-án jelent meg
az EMMI rendelet a kiírásról és a benyújtási határidő február 6. volt. Tehát, meglehetősen
szűk határidő állt rendelkezésre. Ebből következően a kötelezettségvállalásra vonatkozó
testületi határozat is – amennyiben a képviselő-testület úgy dönt – hiánypótlás keretében kerül
be. Viszont, ha a képviselő-testület nem támogatja a fejlesztést, akkor a pályázat eleve vak
vágányra futott, mivel a hiánypótlási kötelezettségüknek nem tudnak eleget tenni.
Miután a 10 %-os önerő biztosításával folytatni lehetne a művészeti alkotóház fejlesztését,
ezért kéri a képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a pályázatot, illetve teljesítsék a
hiánypótlást a szükséges nyilatkozatokkal és a testületi határozattal.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota képviselő véleménye szerint mindenképpen folytatni kellene az udvari szárny
felújítását, mert egyrészt igény van a kézműves foglalkozásokra, másrészt esztétikailag sem
vonzó látvány az összeomló félben lévő épület.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, az épülettel mindenféleképpen kezdeni kellene valamit,
s ez a pályázat jó lehetőség rá. Amennyiben a pályázat nem nyer támogatást, akkor a felületi
egyenetlenségek kijavításával és a homlokzat festésével legalább egy állagmegóvó
beavatkozást kellene végrehajtani.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2014.(II.11.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a könyvtári és közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának
2014. évi szabályairól szóló 9/2014.(II.3.) EMMI rendelet alapján a Reguly Antal
Múzeum és Népművészeti Alkotóház udvari szárny, II/b. ütem megvalósítására vonatkozó
pályázatát. A beruházás tárgya a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház
udvari szárnyában lévő kiállító- és alkotóműhelyek felújítása, berendezése.
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A fejlesztés célja:
A fejlesztés bruttó összköltsége:
A fejlesztés forrásösszetétele:
Állami támogatás (90 %)
Önerő (10 %)

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház udvari szárnyában lévő kiállító- és
alkotóműhelyek felújítása, berendezése
35 010 000 forint
31 509 000 forint
3 501 000 forint

2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 3.501.000,- Ft, azaz Hárommillióötszázegyezer forint önrész összegét a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 17 óra 15 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

