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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
2015. július 14-én 11,47 órai kezdettel tartott üléséről
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A bizottsági ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- az Emberi Kapcsolatok Bizottság tagjai közül
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök, Kasper Ágota, Németh Gábor és Váradiné Tóth
Mária bizottsági tagok
- Képviselő-testület tagjai közül
Ottó Péter polgármester, Horváth László képviselő tag
- meghívott a teljes ülésre
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője
- meghívott a 13. Egyéb ügyek, Honlap szerkesztéssel kapcsolatos napirendi ponthoz
Kelemen Gábor sajtó- és sportreferens
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök köszönti a bizottsági ülés valamennyi résztvevőjét.
Megállapítja, hogy az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 tagja közül jelen van 4 fő – a bizottsági
ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.
A kiküldött meghívó szerint javaslatot tesz a bizottsági ülés napirendjére, elmondja, hogy „A helyi
piac kialakítási lehetőségei” csak szeptemberben kerül tárgyalásra a Testületi ülésen, de
beszéljenek róla. A „Holl Tamás Zirc, külterület 0136/14 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi
ajánlatának elbírálása” előterjesztést javasolta levenni a napirendek közül. Kiegészítésként
hozzátette, hogy ami miatt fontosnak tartotta volna, hogy az ülést összehívják, azok a napirendek
nem szerepeltek a meghívóban, de egyéb ügyek keretében lehet róluk beszélni, mert nem levéve
lettek csak elhalasztva a fontosabb körültekintés érdekében. Indítványozta, hogy egyéb ügyek
keretében beszéljenek a következőkről:
-

Térfelügyeleti kamerarendszer kiépítése Zirc város közterületein
A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tornatermének
padlócseréje
Uszodával kapcsolatos kérdések
Honlap szerkesztéssel kapcsolatos kérdések

Kérdés nem hangzik el.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök napirendi javaslatának megfelelően az Emberi
Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
39/2015.(VII.14.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az ülés
napirendjét az alábbiak szerint megállapítja:
1./ Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottságba nem képviselő bizottsági tag választása
2./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet
módosítása
3./ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
4./A civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatásával kapcsolatos döntések
meghozatala
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és szabályozási
tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelete módosításának elhatározása
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6./ Helyi piac kialakítási lehetőségei
7./ Zirc, Köztársaság utca 3. szám alatti és 1910 hrsz-ú ingatlanon iskolaközpont kialakítása
tervezési megbízása
8./ Pintérhegy és környékének helyi jelentőségű természeti terület kijelölésével kapcsolatos
döntés
10./Vízi közművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
11./Feltételes közbeszerzési eljárás indítása az Állomás utca melletti kerékpárút, valamint az
Állomás - Alkotmány utca közötti kerékpárutak kivitelező kiválasztására
12./Marton Veronika lakáscsere iránti kérelme
13./Egyéb ügyek:
- Térfelügyeleti kamerarendszer kiépítése Zirc város közterületein
- A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tornatermének
padlócseréje
- Uszodával kapcsolatos kérdések
- Honlap szerkesztéssel kapcsolatos kérdések
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök a jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Németh
Gábor bizottsági tagot.
A bizottsági elnök javaslatának megfelelően az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
40/2015.(VII.14.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Németh Gábor bizottsági tagot bízza meg.
Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Határidő: azonnal
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottságba nem képviselő bizottsági tag választása
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy Detre Miklós úr kiválása miatt vált
szükségessé a tag választása. Polgármester úr Németh Istvánt javasolta az Ügyrendi és
Érdekképviseleti Bizottságba megválasztani.
Kasper Ágota bizottsági tag megkérdezi, hogy Németh István lakhely szerinti tartózkodása
tisztázódott-e?
Ottó Péter polgármester válaszában elmondja, hogy a csütörtöki testületi ülésre utána néz.
A bizottsági elnök indítványára 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.
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2./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati
rendelet módosítása
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy a rendelet módosítását el kell
végezni, mert azokról a dolgokról szól, amelyeket egyébként már elvégeztek.
Kérdés nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 4 igen szavazattal, egyhangúan javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

3./ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, a 2015. évi költségvetést a lókúti időközi
választás miatt kell módosítani.
Kérdés nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 4 igen szavazattal, egyhangúan javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.
4./A civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatásával kapcsolatos döntések
meghozatala
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök hozzátette, hogy pár apró módosítást hajtott végre a
pályázati kiírásban, melyek az alábbiak:
- A pályázat célja pontban, kivette az első bekezdésből a „valamint a város
sporthagyományait gazdagító helyi sportszervezetek által végzett színvonalas munkát”
részt.
- A pályázatok benyújtásának feltételei és módja pontban átírta a „Pályázni 2015. december
31-ig megvalósított tevékenységekre, programokra lehet.” részt a következőre: „Pályázni
2015. évre szóló működési támogatásra, illetve 2015. évben megkezdett programra
lehet”. A pályázati kiírás végén, pedig szerepel, hogy a program lezárását követő 60 napig
lehet a pályázatot elszámolni.
- Külön kitért arra, hogy „Amennyiben a támogatott, önkormányzati tulajdonban lévő
épület terembérletére tart igényt, nem pénzben nyújtott támogatás is igényelhető”.
Horváth László képviselő tag 11 óra 58 perckor megérkezett az ülésterembe.
Ottó Péter polgármester kiegészítésként elmondta, hogy az utóbbi mondatot nem kell beleírni a
pályázati kiírásba, mivel ez a rendeletükben szerepel.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elfogadta polgármester úr javaslatát.
- Kiegészítette a „Pályázni csak a mellékelt – Működési támogatásra vagy nem működési
támogatásra – adatlap pontos kitöltésével lehet” részt a következővel: „adatlap pontos és
lehetőleg nyomtatott formában való kitöltésével lehet”.
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A pályázat elszámolása ( Útmutató és Bizonylat összesítő pénzügyi beszámolóhoz
mellékelve) pontot stilisztikailag javította a következőre: A pályázat elszámolása
(„Útmutató és Bizonylat az összesítő pénzügyi beszámolóhoz” – mellékelve)
A pályázat elszámolás pontba bekerül, hogy „A támogatott szervezet a támogatás
felhasználásáról működési támogatás esetén 2016. február 29-ig, nem működési célú
támogatás esetén a támogatási cél megvalósulásától számított 60 napig”.
A szakmai beszámolót stilisztikailag egészítette ki: „A szakmai beszámoló tartalmi
elemi”
ezt egy mondattal bővítette: „Működési célú támogatás esetén a fenti
szempontokat értelemszerűen kell részletezni”.
A pályázati kiírás végére nem kell „A pályázatok elszámolási határideje: a támogatási cél
megvalósulásától számított 60. napig”.

Javasolta még, hogy a következő években mindig írják ki a pályázatot, márciusban, amikor az
előző elszámolás megtörténik.
Kérdés nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 4 igen szavazattal, egyhangúan javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslatok elfogadását.
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendelete módosításának
elhatározása
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, az előterjesztés arról szól, hogy a VERGA
Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. kérte, hogy értékesíthesse a területeit és ehhez kéri az
önkormányzat támogatását.
Ottó Péter polgármester hozzátette, hogy a kérelmet már egyszer elvetette a Képviselő-testület,
azért, mert voltak olyan gondolatok a képviselő társak részéről, hogy ne ekkora legyen, hanem
még kisebb területekre lehessen bontani és ne GIP-es övezetet akarjon a VERGA, hanem
Gazdasági Kereskedelmi Szolgáltató övezetet. Gyakorlatilag a végezhető tevékenységnek a típusa
is változik onnantól kezdve, ha Gazdasági Kereskedelmi Szolgáltató övezet lenne. A VERGA
továbbra is ipari területként tekint erre a részre, az előterjesztés szerint annyi változás lenne, hogy
átkerül a GIP 2-ből a GIP 1-be.
Kérdés nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatok elfogadását.

6./ Helyi piac kialakítási lehetőségei
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy polgármester úr a napirendet nem
fogja előterjeszteni a csütörtöki testületi ülésen, viszont javasolta, hogy beszéljenek róla.
Véleménye szerint ezt sokkal jobban körbe kellene járni. Először is kellene tudni, ki az, aki el akar
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adni, mennyien vannak és át kell gondolni, hogy hol lehetne kialakítani a piacot. A tegnapi
ügyrendi bizottsági ülésen felmerültek pro és kontra érvek. Számolni kell a parkolási igénnyel, ill.
azzal, hogy a piac környezete fokozottan szennyeződik. Indulásként vásárcsarnok jelleggel akár
bérbe véve, a betérő- udvaron lévő jelenleg hasznosítatlan épületrészben (korábban szerelvény
üzlet), üzemeltethető a piac. Ősszel el lehetne kezdeni és meglátnák, hogy van-e rá kereslet. Addig
nem kellene megvásárolni a kb. darabonként 500 ezer Ft értékű fabódékat, amíg nem látjuk, hogy
várhatóan megtérül a beruházás.
Németh Gábor bizottsági tag véleménye szerint a Rákóczi tér nem alkalmas, mert egyrészt zöld
terület, másrészt a parkolás sem megoldott. Megkérdezte, hogy a Tesco körül nincs-e valamilyen
területe az önkormányzatnak?
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy van egy sáv a Cuha völgyben.
Horváth László képviselő tag hozzátette, hogy a kistermelőket és az őstermelőket a Leader
Akciócsoport fogja össze. A helyszín kérdésével kapcsolatban bizottsági elnök asszonnyal ért
egyet. Az indításnál a város katalizátorként vesz részt, előbb utóbb kiderül, meg tud-e állni saját
lábon, mekkora igény van rá, mekkora az eladói oldal, milyen hatásai vannak. Ezen ismeretek és
tapasztalatok alapján el lehet dönteni, hogyan tovább. Ha tényleg működni fog, el kell
gondolkodni, hogy beruháznak-e a szükséges infrastruktúrába ha, pedig nem működik, akkor
mondhatják azt, hogy megpróbálták.
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag megkérdezte, hogy a helyi piac kialakításával kapcsolatos
feladatok elvégzésére vonatkozóan lesz-e felelős?
Horváth László képviselő tag véleménye szerint a hivatal vezetésének kell gondoskodni felelősről.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy az értékesítői oldal felméréséhez a falugazdászokat is
meg lehetne kérdezni.
Horváth László képviselő tag hozzátette, hogy a tegnapi ügyrendi bizottsági ülésen abban
maradtak, hogy az alternatívákat meg kell nézni, és ezeknek az alternatíváknak fel kell tárni az
előnyeit és hátrányait.
Kasper Ágota bizottsági tag úgy gondolja, hogy az egészségügyi előírások szempontjait is
figyelembe kell venni a helyszín kiválasztásánál.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök kitért a téma adóügyi kérdéseire is. Fontos tudni,
hogy pl. magánszemély adómentes bevételeként szerepelhet-e adott határig, ill. mindenképpen
szükséges-e az őstermelői igazolvány kiváltása. Hogy lehet ebben segíteni? Mert ha ezek az
adminisztratív nehézségek fennállnak, az biztosan csökkenteni fogja az eladói kedvet. Arra kérte a
bizottsági és képviselő tagokat, hogy a piac kialakításával kapcsolatban mindenki ötleteljen,
gondolkodjon.
7./ Zirc, Köztársaság utca 3. szám alatti és 1910 hrsz-ú ingatlanon iskolaközpont
kialakítása tervezési megbízása
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök kiegészítésként elmondja, hogy volt egy informális
ülés, ahol átnézték a korábbi széleskörű tervezést és arról beszéltek, hogy ezt szakaszolva el
kezdik terveztetni. Ennek több oka van, az egyik, hogy a kormányzati tervek között szerepel a 9
osztályos általános iskola bevezetése, illetve legalább a felső tagozatoknak a járásközpontokba
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való behozatala. Ill. felmerült, a Rákóczi téri épület funkcióváltásának lehetősége. Amit még nem
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a Szakképző Iskola 700 diák befogadására képes, jelenleg alig
350-en járnak ide. Célszerű lenne megszerezni a városnak és azzal is lehetne gazdálkodni.
Az iskolaközpont tervezése 2 építési szakaszban valósulhatna meg, úgy, hogy az 1. építési szakasz
is önállóan használható megoldást ad.
Az első szakaszban megtörténne az általános iskolai felső tagozat elhelyezéséhez szükséges
iskolaépület kialakítása. Épület átalakítással, bővítéssel, mely magában foglalja a tornacsarnok
építését is. Az 1. szakaszban az alsó tagozat a Rákóczi téri épületegyüttesben lenne elhelyezhető.
A 2. építési szakaszban a Köztársaság utcai épület további bővítése készülne el, ezzel a teljes
alapfokú oktatás egy létesítménybe kerülhetne.
Németh Gábor bizottsági tag hozzátette, hogy szép a terv, csak a pályázatot meg kell nyerni.
Horváth László képviselő tag elmondta, az iskolaépületek gyalázatos állapotban vannak,
függetlenül attól, hogy az energetikai átalakítást megcsinálták a volt Békefi épületben. Az oktatás
átszervezés tekintetében, ha jól tudja az a cél, hogy a felső tagozatokat akarják egy településre
összevonni, de ha Zirc ezt korábban megcsinálta volna, akkor alapvetően a teljes központi
szerepet bevállalhatnák, így attól tart, hogy két központ lesz ebben a járásban. Az egyik Dudar, a
másik, pedig Zirc. Dudar, Bakonynána, Csesznek, Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csetény
településeknek valószínűleg Dudar központú lesz a felső tagozta.
Kérdés nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 4 igen szavazattal, egyhangúan javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

8./ Pintérhegy és környékének helyi jelentőségű természeti terület kijelölésével
kapcsolatos döntés
Horváth László képviselő tag elmondja, az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság a tegnapi
ülésén javasolta az előterjesztés napirendről történő levételét. A Balaton- felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság és a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. véleménye alapján nem indokolt a
Pintérhegy és környéke helyi védett természeti terület kijelölése. A VERGA nem azért van ellene
a helyi védelem alá helyezésnek, mert, ez az ő tevékenységüknek akadályát képezi, hanem mert,
ha sportversenyt rendeznek, akkor magas hatósági díjat kell fizetni az engedélyért.
Kasper Ágota bizottsági tag hozzátette, amikor kint jártak a helyszínen egyeztetésen, akkor szó
sem volt sportversenyről, arra hivatkoztak, hogy jelenlegi erdőfejlesztéseiket nem tudják
végrehajtani. Ha valaki elolvasta azt az anyagot, amelyet a volt kollégái összeállítottak, abból
kiderül, hogy mennyi védett és mennyi ritka faj található.
Ottó Péter polgármester arra emlékszik, amikor a gazdasági bizottsági ülésen itt volt a Kutasi
Csaba és jóváhagyták az általuk készített anyagot, a kérdése az volt, mi az, amit védeni akarnak és
hogyan akarják védeni. A Csaba azt válaszolta, hogy elsősorban erdőgazdálkodással kapcsolatban
kell olyan szabályokat meghatározni, amely egy természetes élőhely kialakulását szolgálja. A
VERGA leveléből számára az derült ki, hogy ők függetlenül attól, hogy nincsen védettség alá
helyezve ez az erdőterület, most is hasonló gazdálkodást folytatnak. Az erdőnek pont a turisztikai
funkciója miatt elképzelhetetlen, hogy gyakorlatilag semmilyen erdészeti beavatkozás ne legyen.
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Kasper Ágota bizottsági tag elmondja, ez egy helyi védelem, ez nem azt jelenti, hogy a tulajdonos,
vagy kezelő nem végzi el a szükséges beavatkozást. Javasolja a helyi védelem alá helyezés
elindítását.
Benczik Adrienn a fentiek alapján javasolja, hogy a múzeum munkatársainak anyagát figyelembe
véve indítsák el a védelembe helyezés folyamatát és folytassanak további egyeztetéseket a
VERGA illetékeseivel.
Ottó Péter polgármester hozzátette, a kérdés számára az, hogy ha helyi védettség alá helyezik,
tudnak-e jobb helyzetet teremteni, mint egyébként a VERGA saját magától is megtesz vagy a
helyi védettség alá helyezéssel gyakorlatilag az erdő használatának a lehetőségét bonyolítják meg,
bármilyen programról van szó, akkor mindenre külön a hatóság engedélye szükséges.
Kérdés nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 4 igen szavazattal, egyhangún javasolja a képviselő-testületnek,
hogy a Pintérhegy és környékének helyi jelentőségű természeti terület kijelölésével kapcsolatos
döntésről szóló előterjesztés maradjon napirenden.
A bizottsági elnök indítványára 4 igen szavazattal, egyhangúan javasolja a képviselő-testületnek,
hogy támogassa a Pintérhegy és környékének helyi védettség alá való helyezését.
10./ Vízi közművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 4 igen szavazattal, egyhangúan javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.
11./ Feltételes közbeszerzési eljárás indítása az Állomás utca melletti kerékpárút,
valamint az Állomás - Alkotmány utca közötti kerékpárutak kivitelező kiválasztására
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 4 igen szavazattal, egyhangúan javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.
12./ Marton Veronika lakáscsere iránti kérelme
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy Zirc Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti, 45 m2 alapterületű, „komfortos”
komfortfokozatú önkormányzati lakás – piaci alapú (60 %-os) - bérlőjének Marton Veronikát
jelölte ki.
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete korábbi döntése értelmében a Zirc, Rákóczi tér
11. sz. ingatlanon lévő lakóépület más célú hasznosítását tervezi. A Bérlő értesítésre került ezen
döntésről, így azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy a „szolgálati lakhelyet
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továbbra is biztosítsa” a felajánlott Zirc, Alkotmány u. 3/A II. emelet 1. sz. alatti, 33 m2
alapterületű, felújított „félkomfortos” önkormányzati lakásban.
Kérdés nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 4 igen szavazattal, egyhangúan javasolja a képviselő-testületnek az
A./ határozati javaslat elfogadását.
13./ Egyéb ügyek:
-

Térfelügyeleti kamerarendszer kiépítése Zirc város közterületein

Ottó Péter polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a VERGÁ-val korábban folytatott
egyeztetések alapján felvetették annak a gondolatát, hogy a Pintérhegyi parkerdőnél elhelyezendő
kamerák és az ahhoz kapcsolódó rendszer kialakításában működjenek közre. A beérkezett
ajánlatok alapján felhívta a vezérigazgató urat, aki vállalta, hogy a kamera rendszer kiépítéséhez
600 e Ft-tal hozzájárulnak. Ennek következtében nem 1,5 millió Ft saját forrást kellene
hozzátennie az önkormányzatnak, hanem 1,1 millió Ft körüli összeget, figyelembe véve a plusz
kamera árát is.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy a határozati javaslatot azzal a
kiegészítéssel fogadják el, hogy az előterjesztésben szereplő 2. verziót támogatják, plusz 1
térfigyelő kamerával és a VERGA hozzájárulásával.
Kérdés nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 4 igen szavazattal, egyhangúlan javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.
-

A Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
tornatermének padlócseréje

Ottó Péter polgármester elmondja, az az ajánlat, amit a pályázatban is szerepeltettek, az a cég
jelentkezett és valószínű, hogy ez az egy érdembeli ajánlat lesz.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök kiegészítésként elmondja, hogy miután felszedték a
parkettát az iskola tornatermében, kiderült, hogy nem a parkettának volt baja, hanem a
tartószerkezetet kellett volna kijavítani.
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag úgy tudja volt itt egy szakértő, aki azt mondta, hogy rossz a
padlózat. Megkérdezte –mivel elég sok pénzről van szó – hogy a szakértőt felelősségre lehet-e
vonni?
Ottó Péter polgármester hozzátette, az a kérdés, hogy milyen szakértőkről beszélnek és ki
mondta azt, hogy ezt a parkettát vissza lehet tenni.
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag véleménye szerint, ha a parkettának nincs baja, azt fel lehet
úgy szedni, hogy utána vissza lehessen rakni.
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Ottó Péter polgármester úgy gondolja, hogy sérülésmentesen nem lehet felszedni a parkettát.
Horváth László képviselőt tag elmondja, amikor elkezdték felszedni a parkettát, lehetett látni,
hogy nincs ott elrohadva semmi, de korábban az volt a vélemény, hogy a párnafák kirohadtak.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök hozzátette, a képek is erről szóltak, hogy le vannak
szakadva és ki vannak rohadva a párnafák.
Ottó Péter polgármester elmondja, az előző parkettánál volt ilyen, erről nem mondta senki, hogy
ki van rohadva, itt az volt a probléma, hogy rossz volt az alépítmény.
Horváth László képviselő tag véleménye szerint, ha az a parketta szakszerűen fel van szedve,
vissza lehet rakni. Az egész parketta rendszer alépítményében kicserélik a repedt fákat, a dolog el
van intézve. Az a problémája, hogy ki fognak fizetni 16 millió Ft-ot, úgy hogy nem tudni, hogy a
pályázat nyertes lesz-e vagy nem. Úgy gondolja, 2-3 millió Ft-ból megúszhatták volna.
Dr. Benczik Adrienn elnök hangsúlyozza, hogy érthetetlen hogy a korábbi árajánlat tévők miért
nem jelentkeznek. Félő, hogy ha korábban tényleg voltak szellőzési problémák, akkor most, ha
hermetikusan lezárják egy műanyag réteggel, az néhány éven belül ismét problémát jelent.
Megkérdezi, hogy meddig van garancia.
Ottó Péter polgármester erre nem tud válaszolni, úgy gondolja talán 3 év.
Dr. Benczik Adrienn elnök szerint feltétlenül szükséges megfelelő szakértői vélemény kikérése a
munkák megkezdése előtt.

-

Uszodával kapcsolatos kérdések

Horváth László képviselő tag elmondja, hogy beszélt a Kovács Norberttel, az uszoda fejlesztési
programjának a kormány felelősével, tájékoztatása szerint uszoda felújításokra nincsen pénz, de új
uszodákra van. Javasolta polgármester úrnak, hogy vegye fel a kapcsolatot Kropf Miklóssal, a
zirci járási hivatal vezetőjével, majd Takács Szabolcson, a Veszprém megyei kormánymegbízotton
keresztül meg kell keresni a Minisztériumot. Lingl Zoltán, igazgató úrnak kellene írnia egy
szakmai programot, hogy a KLIK itt folytatja az úszásoktatást, írja le milyen gyerek igénynek felel
meg, írja le, hogy jelenleg csak a vízhez szoktatási funkcióval rendelkeznek, de nem rendelkeznek
az uszoda támogatási rendszer 2-es funkciójából, a 25 méteres medencével. Telket tudnának rá
biztosítani. Ezekkel a gondolatokkal keressék meg az Emberi Erőforrás Minisztériumot. A
tervezővel egyeztetni kell, hogy a tanulmánytervet a jelenleg meglévő épület és medence
figyelembe vételével adaptálja az uszoda fejlesztési program elvárásaihoz.
Dr. Benczik Adrienn elnök elmondja, hogy más városok pl. Sümeg is megoldotta ezt a kérdést.
Nekünk is élni kell a lehetőségekkel.
Ottó Péter polgármester hozzátette, fontosnak tartja ezt a fejlesztési irányt, de 25 méteres
medencével csak a költségek fognak nőni, nem a bevételnek a lehetősége.
Horváth László képviselő tag nem ért egyet, mert véleménye szerint a 25 méteres medencének a
vendégvonzó képessége nagyobb.
Kérdés nem hangzik el.
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-

Honlap szerkesztéssel kapcsolatos kérdések

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, a honlap megszerkesztéséhez a tartalmi
részt össze kellene rakni, és Kelemen Gábor a Hivatal munkatársa ezt önként vállalta. Azt kellene
még tisztázni és a Hivatal részéről valakinek felvállalni, hogy hogyan jelenjenek meg a városi
honlapon a kormányablakhoz és a járáshoz tartozó dolgok. Kérte Gábort, gondolja át, hogyan
kellene szakaszolni az egyes részeket és ebben esetleg polgármester úr segítene neki.
Az Intézményeket is össze lehet gyűjteni, megnézni, ki az, akinek van saját honlapja és tényleg
csak egy alapvető információt kell megjelenítetni, és melyik az az intézmény, akinek nincs saját
honlapja, akkor itt kicsit bővebb ismertető szükséges.
Horváth László képviselő tag véleménye szerint egyrészt a megjelenésre és kezelhetőségre kell
törekedni a honlap elkészítésekor, másrészt a látvány, egyfajta promóció.
Kérdés nem hangzik el.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök a nyílt ülést 14 óra 41 perckor berekeszti.

K.m.f

Dr. Benczik Ágnes Adrienn
bizottsági elnök

Németh Gábor
bizottsági tag
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