ELŐTERJESZTÉS
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. június 28-i ülésére

Tárgy: „Bakonyi Vágta Regionális Elődöntő” elnevezésű eseménnyel kapcsolatos döntés
meghozatala
Előadó: Ottó Péter polgármester
Előterjesztés tartalma: határozati javaslat
Szavazás módja: egyszerű többség
Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság,
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság
Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Ozsváth Kálmán a Bakonyi Tündérfarm Üdülőfalu, Rendezvényközpont és Lovasudvar
elnevezésű idegenforgalmi létesítményt üzemeltető Kft. tulajdonosa az előterjesztés 1.
mellékleteként csatolt Kérelemmel fordult Testületünkhöz. A Kérelemhez kapcsolódóan
megküldésre került egy Nyilatkozat is, melyet 2. mellékletként csatolok.
A cél a 2018. július 8-án Zirc-Tündérmajorban megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta „Bakonyi
Vágta Regionális Elődöntő” elnevezésű esemény megrendezése.
A Kérelemben jelzett 1.500.000.- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forintos hozzájárulás fedezete az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet 13.
melléklet Városi rendezvények Támogatási Alap működési céltartalék előirányzata terhére lenne
biztosítható.
A BUDATAVA 2000 KFT-vel kötendő Együttműködési megállapodás tervezetét jelen
előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, illetve a határozati javaslat
elfogadására.
Zirc, 2018. június 19.

Ottó Péter
polgármester
Határozati javaslat
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018.(…) határozata
1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budatava 2000 Kft.-vel együttműködő
partnerként részt kíván venni a 2018. július 8. napján Zirc-Tündérmajor területén
megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta „Bakonyi Vágta Regionális Elődöntő” elnevezésű
rendezvény lebonyolításában.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.26.)
önkormányzati rendelet 13. mellékletében nevesített Városi rendezvények Támogatási
Alap működési céltartalék előirányzata terhére vállalja az esemény megrendezésével
kapcsolatos költségek viselését 1 500 000.- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint összegben.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kérelemben rögzítetteknek
megfelelően az Együttműködési megállapodást kösse meg.
4. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. pontban említett eseményekkel
kapcsolatban az előirányzatok közti átcsoportosítást hajtsa végre.
Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1. és 2. pontok esetében: azonnal
3. és 4. pontok esetében: 2018. június 30.

Szám:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Zirc Városi Önkormányzat (Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.;
Adószám: 15734006-2-19; képviseli: Ottó Péter polgármester) mint Önkormányzat,
másrészről Budatava 2000 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cím: 1052 Budapest,
Deák Ferenc tér 3.; Adószám: 13681153-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-999898; képviseli: Ozsváth
Kálmán ügyvezető), mint Főszervező, (a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételek
szerint:
1. Főszervező megállapodást kötött arra, hogy 2018. július 8. napján Zirc-Tündérmajorban
megrendezésre kerüljön a Nemzeti Vágta „Bakonyi Vágta Regionális Elődöntő” elnevezésű
esemény.
2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(VI.28.) számú határozatában
kinyilvánította azon szándékát, hogy az Önkormányzat együttműködő partnerként kíván részt
venni az esemény lebonyolításában. Ezzel kapcsolatban 1.500.000.-Ft, azaz Egymillióötszázezer forint összeg erejéig vállalja a rendezvény megrendezésével kapcsolatos költségek
viselését. Lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a rendezvény előkészítése során felmerülő
munkálatok elvégzésében.
3. Főszervező vállalja, hogy a Nemzeti Vágta regionális előfutamán és annak országos
döntőjében a város díj nélkül, saját versenyzővel – szükség esetén a Főszervező által
biztosított lóval és lovasával - képviseltesse magát, továbbá térítésmentesen lehetőséget
biztosít egy reklámsátor felállítására a „Falvak Utcájában”.
4. Főszervező vállalja, hogy lehetőséget ad a zirci turisztikai szolgáltatók, szállásadók számára a
rendezvényen történő megjelenésre úgy, hogy ehhez a rendezvény helyszínén technikai
segítséget nyújt.
5. Önkormányzat vállalja, hogy aktívan közreműködik a rendezvény népszerűsítésében.
Lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a rendezvény előkészítése során felmerülő munkálatok
elvégzésében.
6. Megállapodó Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírták.

Kelt: Zirc, 2018. június ….

…………………………………………….
Ottó Péter
polgármester
Önkormányzat képviselője

……………………………………………….
Ozsváth Kálmán
ügyvezető
Főszervező képviselője

Pénzügyileg ellenjegyezte 2018. június ….. napján: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető

