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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 7-én 8,05 órai kezdettel
tartott rendkívüli üléséről

A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester
Horváth László, Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Vörös Kálmán képviselők (5 fő)

- távolmaradását előre jelezte:

- meghívottak:

Dr. Horváth Sándor alpolgármester
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő
Dr. Kovács László képviselő
Nemes István képviselő

Sümegi Attila jegyző
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
83/2017.(IV.7.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére irányuló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
2./ Ingatlan hosszú távú bérbeadása naperőmű telepítése céljából
Előadó: Ottó Péter polgármester
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Ottó Péter polgármester javasolja, hogy zárt ülés keretében tárgyalják meg az „Ingatlan
hosszú távú bérbeadása naperőmű telepítése céljából” című napirendi pontot.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2017.(IV.7.) határozata
„Ingatlan hosszú távú bérbeadása naperőmű telepítése céljából”
című napirendi pont
zárt ülésen történő tárgyalásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az
„Ingatlan hosszú távú bérbeadása naperőmű telepítése céljából” című napirendi pontot
zárt ülés keretében tárgyalja, mivel nyilvános tárgyalása konkrét vagyontárgyat érint és az
adott vagyontárgy jogi helyzetét közvetlenül befolyásolja, illetve a döntés indokainak
nyilvánosságra kerülése az önkormányzat gazdasági érdekeit vélelmezhetően közvetlenül
veszélyeztetné.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igénybevételére irányuló döntés meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Ottó Péter polgármester elmondja, egy gyorsan megjelent lehetőségről és a mai napon
benyújtandó pályázatról van szó, s igazából ez volt az indoka a mai napra a testületi ülés
összehívásának. A Pénzügyi Osztály vezetője a kiküldött előterjesztésen annyit módosított,
hogy a határozati javaslat 1./ pontjának utolsó mondata, valamint a 2./ pontja kikerült. Ennek
oka, hogy tegnap, az előterjesztés kiküldését követően az államkincstárral egyeztetett, illetve
adatokat kapott a tűzoltóságtól, melyek figyelembevételével szükséges az eredeti
előterjesztésben szereplő, pályázathoz csatolandó melléklet módosítása is. Javasolja, hogy a
képviselő-testület fogadja el a módosított határozati javaslatot, a pályázat pénzügyi-szakmai
részének összeállítását pedig bízzák osztályvezető asszonyra.
Megjegyzi, az eredeti előterjesztés 1. mellékletének alapját a tűzoltóság által januárban a
Belügyminisztérium részére megküldött kimutatás jelentette.
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Megjegyzi, nemcsak a saját nevükben nyújtják be ezt a pályázatot, mert a pályázatnak az a
célja, hogy a tűzoltóságot fenntartó önkormányzatok finanszírozási terhét csökkentse. Tehát,
lakosságszám-arányosan a tűzoltóságot fenntartó önkormányzatok számára jelent egy kis
lehetőséget, ha nyertes a pályázat.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2017.(IV.7.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be Magyarország 2017.
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének III. 1. pontja
szerint a „települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása” keretében az
önkormányzati tűzoltóságok támogatásához kapcsolódóan.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2017. április 7.

Ottó Péter polgármester a rendkívüli ülést 8 óra 08 perckor berekeszti.
Ezt követően a képviselő-testület áttér a zárt ülés napirendi pontjának tárgyalására.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

