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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
2015. május 27-én 18,15 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, Lingl Zoltán, Németh Gábor és
Váradiné Tóth Mária bizottsági tagok
- Képviselő-testület tagjai közül
Ottó Péter polgármester, Dr. Horváth Sándor alpolgármester és Vörös Kálmán képviselő tag
- meghívott a teljes ülésre
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője, Igmándyné Hebling Gabriella Zirci
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde vezetője
- 7./ napirendi ponthoz Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Reguly Antal Múzeum és Népművészeti
Alkotóház igazgatója
- 13./ napirendi pont tárgyalásához Dr. Buda Imre, háziorvos
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök köszönti a bizottsági ülés valamennyi
résztvevőjét. Megállapítja, hogy az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 tagja közül jelen van 5 fő
– a bizottsági ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.
Ottó Péter polgármester a derceni gyerekek táboroztatásával kapcsolatban kiegészítésként
elmondta, hogy június 7-én jön a derceni polgármester és majd akkor lehet vele részleteket
egyeztetni. Felvette a Reguly Antal Szakképző Iskolával a kapcsolatot, hogyan van szabad
szálláshely kapacitásuk és az augusztus az nagyrészt foglalt, és olyan szállásfoglalások
vannak, amit nem szívesen tennének félre és nem mondanának le. Igazgató úr, ha jól
emlékszik július 20-tól jelölt ki augusztus 2-ig olyan időszakot, hogy egy hétvége nem
alkalmas arra, hogy fogadhatnák a gyerekeket. Ezt követően felvette a kapcsolatot a derceni
polgármester úrral és elmondta neki a javaslatukat, utána írásban is elküldte neki és várja a
visszajelzést, hogy melyik időszak az ami számukra megfelelő lenne. Nagyon örültek a
kezdeményezésnek, mert egyre kevesebb lehetőség van a gyerekeknek arra, hogy bármerre is
világot lássanak.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, ő is beszélt Szépalma Hotel
vendéglátósaival és felajánlották, hogy egy délutáni programot szerveznek nekik egy ajándék
vacsorával.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy az ellátásukkal kapcsolatban annyi probléma van,
hogy a Szakképzőnek a konyhája júliusban leáll, de majd az általános iskola konyhája
megoldja az ellátás problémáját. A programokat, pedig összekötik a nyári napközivel.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök javasolta polgármester úrnak, hogy a reggelit és
az ebédet oldják meg az általános iskolában, a vacsorára meg kérjék fel a környező
vendéglátó egységeket. Véleménye szerint is akár egy helybeli, vagy akár egy vinyei túrát a
nyári napközi keretében meg lehetne szervezni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök a kiküldött meghívó szerint javaslatot tesz a
bizottsági ülés napirendjére, majd indítványozza az alábbi előterjesztések napirendre vételét:
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- Zirc, Rákóczi tér 11. szálláshelyfejlesztés – tervezési program jóváhagyása
- Cigánydombi játszótér felújításával kapcsolatos döntés meghozatala
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy az előbb említett
szálláshelyfejlesztéssel kapcsolatos napirendi pontot, valamint a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosításáról szóló napirendet akkor tárgyalják,
ha Intézményvezető asszony ideér az ülésre. A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány
tájékoztatóját, pedig első napirendi pontként tárgyalják.
Javasolta még, hogy az Emberi Kapcsolatok Bizottság a zárt ülés napirendi pontjainak
tárgyalásával kezdje az ülést.
Kérdés nem hangzik el.

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök napirendi javaslatának megfelelően az Emberi
Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
28/2015.(V.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az ülés
napirendjét az alábbiak szerint megállapítja:
2./ Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
3./ Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
4./ Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
5./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. II. félévi pályázati kiírás
6./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések
7./ A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása
8./ Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
9./ Zirc Város Logójával kapcsolatos döntés meghozatala
10./ Tanuszoda 2015. II. félévi üzemeltetéséről szóló döntés meghozatala
11./ A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m2 alapterületű lakás bérleti
jogviszonyának megszüntetésére benyújtott kérelem elbírálása
12./ Önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos döntés meghozatala
13./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról
14./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
15./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
18./ Zirc, Rákóczi tér 11. szálláshelyfejlesztés – tervezési program jóváhagyása
19./Cigánydombi játszótér felújításával kapcsolatos döntés meghozatala
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Zárt ülés keretében:
1./ „Zirc Város Díszpolgára” kitüntetés adományozásáról szóló döntés meghozatala
16./ Döntés a „2014. év Zirc Város Rendőre” kitüntetés adományozásáról
17./ Döntés a „Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetés odaítéléséről

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök a jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Németh
Gábor bizottsági tagot.
A bizottsági elnök javaslatának megfelelően az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
29/2015.(V.27.) 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:

Ezt követően a bizottság áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.

13./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és
felhasználásáról

Kérdés nem hangzik el.

Hozzászólás:
Dr. Buda Imre szóbeli kiegészítésként annyit szeretne elmondani a bizottság tagjainak, hogy
ami az Alapító Okiratban módosításra került, az hogyan jelenjen meg, vagy egyáltalán
megjelenjen-e a gyakorlatban is, tehát az, hogy a kórház műszerezettségének a fejlesztésén
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kívül legyen egy olyan funkciója az Alapítványnak, amely Zirc és a környék lakosságának az
egészségtudatosságát valamennyire fejlesztené és ez megvalósuljon-e vagy sem.
Dr. Horváth Sándor képviselő tag elmondja, hogy a kórháznak az ernyője alatt nem kell pénzt
gyűjteni.
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető elmondja, hogy az alapító okirat
módosítása bekerült a testület elé, volt egy hiánypótlás, tehát kétszer került be a testület elé,
az alapítványnak konkrétan a tevékenysége és a célja bővítve lett, így ebbe beleférne Dr. Buda
Imre javaslata.
Dr. Horváth Sándor képviselő tag elmondja, hogy véleménye szerint a kórháznak nem az a
feladata, hogy egészséget neveljen. Egészségpolitikai kérdés, nem intézményi kérdés. A
bevételt ott szerzik a kórházban az 1 %-okból, azt nem fogják másra elkölteni, onnantól
kezdve akár érdektelenné is válhat az egész.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy az Alapító Okirat alapján belefér ez a tevékenység.
Ha azt nézik, hogy annak idején az egészségfejlesztő iroda együttműködésben volt a
kórházzal, ha jól emlékszik ezt Támop-os pályázat keretében próbálták megvalósítani, akkor
úgy is belefért. Ha az alapítványnak a nevét nézik, akkor egyértelmű, ha valaki felajánlja az
adója 1 %-át, a legtöbb információ magának az alapítványnak a neve. Viszont ha a kórház
neve szerepel, akkor úgy gondolják az emberek, hogy a kórház céljára ajánlja fel. Ha az
intézmény felvállal egy térségi egészségnevelő szerepkört, akkor úgy gondolja meg van ennek
a lehetősége.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, bár nem szorosan a napirendi ponthoz
kapcsolódik, de az a sok adomány, ami külföldről érkezik, mindig a kórháznak jön, de a
kommentekben, pedig az szerepel, hogy Zirc városának adományozzák. A zirci kórház
túlnyomórészt nem a zirci betegeket látja el.
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető elmondja, hogy az alapítvány mire
használja fel a pénzt, azt a kuratórium dönti el, a képviselő testületnek ebbe igazából
beleszólása nincsen. Természetesen lehet egyeztetni a kórházzal, ahogy eddig is tették, de az
alapító nem szólhat bele.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány vagyon kezeléséről és
felhasználásáról szóló tájékoztatója tudomásulvételét.

2./ Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.
28.) önkormányzati rendelet módosítása
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogya Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban az előző bizottsági
üléseken már történt felvetés. Felmerült a napirend előtti felszólalás lehetősége, ehhez annyit
fűzne hozzá, hogy a következő testületi ülést nagyon távolinak tartja, ezért 3 munkanapban
határozná meg, hogy amennyiben a helyszínen a kérdésfelvetőnek valaki nem tud válaszolni,
akkor legalább valamilyen reflexió legyen arról, hogy elindult az utánajárás és ne a következő
testületi ülés legyen az időpont a válaszadásra.
Ottó Péter polgármester hozzáteszi, hogy a jegyzőnek, a polgármesternek, és a hivatal
munkatársainak kötelessége válaszolni. Ennek a jogintézménynek az a célja, hogy
nyilvánosság előtt történjen meg közérdeklődéseket számon tartó kérdésnek a felvetése, és
azért van a következő rendes ülés, hogy nyilvánosság előtt kapjon mindenki választ rá.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy úgy gondolja, ha ezek akut
kérdések, akkor esetleg valakinek a kérdését tolmácsolja a képviselő, akkor ő sem egy hónap
múlva szeretne választ kapni.
Lingl Zoltán bizottsági tag megkérdezte, hogy a napirend előtti kérdést meddig lehet feltenni?
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető válaszában tájékoztatja, hogy a napirendi
pontok tárgyalásnak a megkezdéséig lehet feltenni a kérdéseket.
Kasper Ágota bizottsági tag elmondja, hogyha felvetődik tényleg olyan probléma, amire
villámgyorsan lehet megoldást találni, az időközben meg is oldódhat, durván egy hónap alatt.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy mennyi az esélye annak egyébként, hogy havonta
egyszer van rendes képviselő testületi ülésük, és a hónapban pont az az egy nap van, amikor
valakinek eszébe jut olyan kérdésnek a feltevése, hogy egyedül a testületi ülés lehet a fórum.
Alap esetben minden képviselőnek, bizottsági tagnak meg van a joga, lehetősége, hogy
bármikor kérdést tegyen fel bárkinek, aki arra illetékes és kötelessége rövid időn belül választ
adni. Ez a történet véleménye szerint elsősorban arról szól, hogy a nyilvánosságot kihasználva
a képviselő testületi ülés keretében tegyenek fel olyan kérdéseket, amelyek a lakosság széles
érdeklődésének számot adhat. Egyértelmű, hogy aki a kérdést kapja megpróbál azonnal
válaszolni, egyébként a jelenlegi szabályozásban az van, hogy a testületi ülés előtti nap 12
óráig tegye fel a kérdését, melynek pont az a célja, hogy testületi ülésen választ lehessen adni.
Kasper Ágota bizottsági tag véleménye szerint van esély rá, de a 3 munkanap lehet, hogy
kevés az intézkedésre, válaszadásra.
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető javasolta, hogy a napirend előtti felszólalásnál
a kérdésfeltevő 3 vagy 5 munkanapon belül kapjon választ, és a soron következő képviselő
testületi ülésen a nyilvánosság előtt is hangozzon el.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök felteszi szavazásra az ügyrendi bizottság
módosító javaslatát támogatásra, azzal a kiegészítéssel, hogy a napirend előtti felszólalás
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keretében a kérdésfeltevő 3 munkanapon belül kapjon választ és a soron következő képviselő
testületi ülésre készüljön tájékoztatás.
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag elmondja, hogy az Ügyrendi bizottság tagjai számára
vonatkozóan is érkezett javaslat.
Kasper Ágota bizottsági tag elmondja, hogy változatlanul fenntartja a javaslatát, hogy legyen
páratlan számú az ügyrendi bizottság, 7 főt javasol.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság
módosított módosító indítványában foglaltak elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy a
kérdésfeltevő, a feltett kérdésekre azonnal, vagy ha nem tud választ adni 3 munkanapon belül
válaszol és a soron következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással javasolta, hogy a „43. § (3) Az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság
tagjainak száma 7 főre módosuljon.
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek – a módosított
módosító indítványban foglaltakkal együtt- a rendelet-módosítás elfogadását.

3./ Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Dr. Benczink Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, azért vált szükségességé a rendelet
megalkotása, mert a Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az
Önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletét, és e rendelet
értelmében a díszpolgár elhalálozása esetén külön rendeletben lefektetett feltételek mellett a
város saját halottjának tekinti. Erre tekintettel Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága felkérte a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjét, hogy a képviselő-testület 2015. májusi munkaterv szerinti ülésére készítsen
előterjesztést az önkormányzat saját halottá nyilvánításról szóló rendelet megalkotásáról.
Ismertette az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság módosító javaslatait, melyet 5 igen
szavazattal, egyhangúlag javasolt a képviselő-testületnek elfogadásra.
- A 2. § (1) bekezdés c) pontjában minimum két év helyett két cikluson keresztül;
- A 2. § (1) bekezdés d) pontjában legalább ötéves helyett húszéves önkormányzati hivatali
közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban állt.
- A 2. § (1) bekezdés e) pontja törlésre kerül.
- A 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lép:
„Az Önkormányzat –ha a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott sorrend szerinti
közeli hozzátartozók szándékával, és az elhunyt végakaratával nem ellentétes – saját
halottjának tekintheti azt, aki kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli, vagy közéleti
érdemeire, teljesítményére tekintettel arra méltó.”
- A 3.§ (2) bekezdés bekezdése az alábbiak szerint módosul: „Az Önkormányzat saját
halottjává nyilvánításról az 1. §-ban és a 2. §-ban, valamint az (1) bekezdésben foglaltak
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figyelembe vételével Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok
Bizottsága dönt.
- A 3. § (1), (2) bekezdés számozása (2), (3) bekezdésre módosul.
Lingl Zoltán bizottsági tag megkérdezte, hogy a húszéves önkormányzati hivatali
közszolgálati jogviszony, munkaviszony folyamatos vagy összesen húsz év?
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megköszönte az észrevételt, és javasolta, hogy a
legalább szó helyett kerüljön bele a rendelet-tervezetbe az összesen szó.
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető elmondja, hogy a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság javaslata alapján a 2. § (1) bekezdés c) pontjából az „aktív” szó törlésre kerülne.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság és a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság által módosításokkal elfogadott rendelet-tervezet elfogadását az
alábbi módosítással a 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „legalább” szó helyett az „összesen”
szó kerüljön.

4./ Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a rendelet megalkotását.

5./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. II. félévi pályázati kiírás
Kérdés nem hangzik el.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy megegyezik az előző pályázati
kiírással, a dátumok lettek aktualizálva, illetve a tanulmányi átlag került pontosabb
meghatározásra.

A bizottsági elnök javaslatának megfelelően az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
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32/2015.(V.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztés mellékletében foglaltak
szerint kiírja a 2015. II. félévi középiskolai tanulmányi ösztöndíjpályázatot.
2./ A képviselő-testület az ösztöndíjpályázat lebonyolítására felkéri a Zirci Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzőjét.
Felelős: 1./ pontban: Ottó Péter polgármester
2./ pontban: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pontban: 2015. június 1.
2./ pontban: 2015. augusztus 20. és a pályázati kiírás szerint

6./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések
Kérdés nem hangzik el.
Kasper Ágota bizottsági tag elmondja, hogy már jelezte a gazdasági bizottság ülésén is, hogy
a tiszteletdíj felajánlásának a célja a nyári múzeumi éjszaka rendezvény támogatása legyen.
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy a Reguly Iskoláért Alapítványt Bittmann-né Katzer
Nóra képviseli.

A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy az
1. határozati javaslatban módosuljon, hogy a Reguly Iskoláért Alapítványt Bittmann-né
Katzer Nóra képviseli, valamint a Kasper Teréz Ágota tiszteletdíj felajánlásának 2. határozati
javaslatban a cél meghatározása a nyári múzeumi éjszaka rendezvény támogatása legyen.

8./ Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

9./ Zirc Város Logójával kapcsolatos döntés meghozatala
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy fantáziátlannak tartja a
megtervezett logókat. Nem lát semmi egyedit és újszerűt benne. Alapvetően az a problémája
velük, hogy az összes az apátságról szól.
Németh Gábor bizottsági tag elmondja, hogy véleménye szerint az apátság kihagyhatatlan
belőle. Amelyik tetszik neki, az azért tetszik, mert benne van a rózsa ablak, az idő, maga a
középkori apátságra való utalás, a mai apátság képe és a természet is.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy annyit kellene eldönteniük, hogy
az első ötöt vagy – az általuk pontozott - 20 pont felettieket tegyék ki véleményezésre. Nem
bánja, hogy megjelenjenek, hogy a lakosság is érezze, hogy véleményt nyilváníthat, másrészt,
ne szavazásra tegyék fel első körben, hanem írnak hozzá valamilyen szöveget, akár a blogra,
akár a honlapra.
Kasper Ágota bizottsági tag megkérte Galambos Istvánt, a növényvilág ismerőjét, mondjon
olyan növényt, amelyet jellegzetesnek fel lehetne tüntetni valamilyen formában. Két növényt
említett, az egyik a kis virágú hunyor, nagyon szép növény és úgy gondolja, hogy egy hozzá
értő meg tudja formázni. A másik, pedig a mindenki által ismert szártalan kankalin, védett
növény és ilyen tömegben, ahogy itt Zirc környékén él, máshol nem igen található meg.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy mindegyik rajz a gimnázium
valamelyik művészeti osztályától érkezett monogrammal, egy külsős pályázó volt, aki a kicsit
túlkomplikáltat hozta több színben. A gimnáziumban azt mondták, ha ki tudnak választani
akár egyet vagy kettőt, ők ezt természetesen igény szerint továbbmódosítják,
továbbgondolják, ezért gondolta, hogy legyen lehetőség szóbeli véleménynyilvánításra, mert
ha valamelyik kiválasztásra kerül, akkor az úgy módosuljon, hogy azon ne csak az ő
véleményük legyen.
Az eredeti határozati javaslatban az első öt szerepel, megkérdezte, hogy az első ötöt tegyék fel
vagy ismerve a szavazást, ahol hét kerül bele az első húszba. Szóval ötöt vagy hetet tegyenek
ki véleménynyilvánításra?
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag véleménye szerint maradjanak az első ötnél.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy maradjanak az ő szavazásuk
eredményeként kiválasztott első ötnél, feltennék a zirci honlapra, és a zirci blogra is. Úgy
szavaztak, hogy a bizottsági tagoknak körbeküldte a pályázatra beérkezett logókat, majd
mindenki szavazott 0-10-ig és utána összeadta. Így az első öt kiválasztott logó a BA2,
SZE1,GV2,NR1 és a BA1 lettek.
Ottó Péter polgármester megnézte a pályamunkákat és igazából egyik logóra sem tudja azt
mondani, hogy teljesen jó és amikor a bizottság olyan helyzetben van, hogy pontozni kell, és
mindenféleképpen kell legalább öt, amit fel kell sorolni, persze lehet egy sorrendet bemutatni,
de az a kérdés, hogy egyáltalán van-e köztük olyan, amely megüti azt a szintet, ahol érdemes
el kezdeni gondolkodni.
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Németh Gábor bizottsági tag elmondja, hogy különböző variációkat láttak, és mégis kijött,
hogy egy logónak egyszerűnek kell valamilyen szinten lenni, akár még egy kezdő rajzos is
utána tudja rajzolni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy miután szóba került, hogy a
városi honlapot megcsináltatják profikkal, úgy gondolja, a profi cégeknek mindig van
grafikusuk és ők arculatokat is terveznek, esetleg meg lehetne bízni őket a logó elkészítésére.
Kasper Ágota bizottsági tag elmondja, hogy nem örömében választotta ki a logókat, hanem a
választékból számára is ezek voltak az elfogadhatók. A külsős pályázó anyagából a Bakony
Szíve feliratot mellőzné.
Németh Gábor bizottsági tag megkérdezte, hogy akkor mit lehetne csinálni, a profikra bízni?
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök válaszában elmondja, igen és a gyerekeknek,
pedig megköszönni a munkájukat.
Ottó Péter polgármester elmondja, az a kérdés, van-e arra lehetőség, vagy idő, hogy, ősszel
folytassák a munkát annak reményében, hogy egy komplett arculatot tudjanak majd kapni,
olyan színvonalon, amelyet egyébként elvárnak. Vagy hivatkoznak arra, hogy nekik most kell
a komplett arculat tervezése és megköszönik a munkát.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy olyan döntést hozzanak, hogy
egyértelmű nyertest nem hirdetnek ki, és a felajánlott díjat megosztva ítéljék oda,
megköszönve ezzel a munkájukat.
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy a társadalmasítás mellett döntene, hogy más is
mondja meg a véleményét, és akik a logókat csinálták, az első három helyezettet díjaznák és
hozzájárulásukat kell kérni, hogy adott esetben felhasználható legyen.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy véleménye szerint nem kell, hogy társadalmasítva
legyen, biztos benne, hogy a bizottsági tagok véleménye hasonló lefedettséget biztosít,
minthogy ha 500 ember tudna szavazni.

A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja az alábbiakat:
„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirc város logójának” megtervezésére
pályázatot írt ki. A beérkezett pályaműveket az Emberi Kapcsolatok Bizottsága rangsorolta.
Egyértelmű nyertes pályaművet nem talált. A felajánlott díjat megosztva kívánja odaítélni. Az
első 5 pályamű anyagát a későbbiekben a benyújtók hozzájáruló nyilatkozatával az arculat
készítése során fel kívánja használni.”

A bizottsági elnök javaslatának megfelelően az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen
szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
33/2015.(V.27.) határozata

„Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirc város logójának” megtervezésére
pályázatot írt ki. A beérkezett pályaműveket az Emberi Kapcsolatok Bizottsága rangsorolta.
Egyértelmű nyertes pályaművet nem talált. A felajánlott díjat megosztva kívánja odaítélni. Az
első 5 pályamű anyagát a későbbiekben a benyújtók hozzájáruló nyilatkozatával az arculat
készítése során fel kívánja használni.”

Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Határidő: azonnal

10./ Tanuszoda 2015. II. félévi üzemeltetéséről szóló döntés meghozatala

Ottó Péter polgármester elmondja, hogy tervezési folyamat alatt áll a zirci tanuszoda, amit a
képviselő testület döntése értelmében megrendeltek. Jelenleg készül a tanuszoda
tanulmányterve. Az a cég, akivel szerződést kötött az önkormányzat, már az ajánlatkérés
időszakában itt volt, hogy úgy adjanak ajánlatot, hogy megvizsgálják a tanuszoda
létesítményét, egyébként nagyon jó referenciákkal rendelkeznek.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megkérdezi, hogy mikorra lesz ebből terv?
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető válaszában elmondja, hogy június 30-a a
terv elkészítési határideje.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy a tervezési folyamat
tulajdonképpen a mostani döntésüktől független.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, hogy a két dolog valamilyen szempontból összefügg.
Ha hosszútávon gondolkodnak a tanuszodával, akkor mindenféleképpen összefügg. A
képviselő testület előtt egy rövid távú döntési javaslat szerepel. Nem tud azonosulni azokkal a
gondolatokkal, amelyek úgy közelítenek meg egy nem kötelező feladatot, hogy csak a kiadást
látja valaki és nem azt, hogy gyakorlatilag havi szinten több, mint ezer igénybevevője van a
tanuszodának. Gazdasági bizottsági ülésen elmondta már, hogy előző testületi ülésen
tárgyalták a közművelődési intézményeiknek a beszámolóját, ha a városi könyvtárba
beiratkozottak számát megnézik vagy hogy a könyvtári szakfeladatra éves szinten mennyit
fordít az önkormányzat, akkor egyszerűen meg lehetne közelíteni a történetet azzal, hogy
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sokkal egyszerűbb lenne minden beiratkozónak átadni öt könyvet, minthogy könyvtárat
fenntartani, és egymás között cserélgetnék. Nem jó megközelítés ez, ha így gondolkodnának,
nem csak ők, hanem szűkebb, tágabb körben az önkormányzatok, akkor nem lenne színház,
nem lenne Veszprémben aréna, nem lenne állatkert, nem lenne sok olyan szolgáltatás, amelyet
az önkormányzatok fenntartanak.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy az uszoda megnyitása óta nem
jártak ennyien az uszodába, mint az utolsó évben, és nem csak az iskolai csoportokról van
szó, hanem a délutáni edzésekről, és úgy gondolja, hogy tegyék bele a pénzt, folytassák, csak
találjanak ki a nyárra valamit, hogy még több gyereket oda tudjanak csalogatni. Jön a nyári
szünet és ki kellene találni a gyerekeknek valamit, esetleg olyan programokat szervezni, hogy
az uszodát nyáron is igénybe vegyék.
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető elmondja, hogy nagyon örülnek annak, hogy
az óvodások járhatnak uszodába és vízbiztonságot szerezhetnek, az idei évtől megszervezték
pénzesen az óvodai ingyenes úszásoktatás folytatását délután. Már több csoport is ment és
nagyon örülnek a szülök, hogy megtanulnak a gyerekek úszni.
A bizottsági elnök indítványára 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy minél több szervezett
program legyen nyárra.

11./ A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m2 alapterületű lakás bérleti
jogviszonyának megszüntetésére benyújtott kérelem elbírálása
Kérdés nem hangzik el.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, arról van szó, hogy a bérlő 2015.
május 20. napján kérelmet nyújtott be Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felé,
hogy a „lakás” ingatlan bérleti szerződése 2015. május 31. napjával – közös megegyezéssel –
kerüljön megszüntetésre.

A bizottsági elnök indítványára 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.

12./ Önkormányzati tulajdonú lakással kapcsolatos döntés meghozatala
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Kérdés nem hangzik el.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy attól fél, ha felújítják és ott
hagyják tartalék lakásnak, az annyira szabadon áll, hogy oda be fog költözni valaki.
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető elmondja, hogy van még négy lakás
mellette, és igazából a szomszédok most is figyeltek és volt jelzés a randalírozásról.

A bizottsági elnök indítványára 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.

14./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A bizottsági elnök indítványára 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a tájékoztató tudomásulvételét.

15./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a tájékoztató tudomásulvételét.

7./ A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának
módosítása
Kérdés nem hangzik el.
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető kiosztotta a bizottsági tagoknak, az
intézményvezető asszony által a mai napon megküldött módosító javaslatát.
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Ottó Péter polgármester elmondja, hogy az Alapító Okirattal kapcsolatban intézményvezető
asszonynak két módosító javaslata van. Az első javaslat abszolút elfogadható, ez egy
hiánypótlás az alapító okiratba. A második javaslat az önálló gazdálkodás tényének rögzítése,
ez nem kell bele, mert meg van az alapító okirat formanyomtatványa, amely mentén kell
kitölteni.
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető elmondja, hogy jogszabályi kötelezettség
miatt kikerült belőle az önálló gazdálkodás. Központilag kellett kivenni, tehát ezt nem lehet
szabályozni, azért nem került bele.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a 4.3 pontba az alaptevékenység kibővítése helyt
álló. A kibővítés az alábbi: „Reguly Antal életművének bemutatása, a finnugor népek
nyelvének és kultúrájának tanulmányozása és bemutatása, e témákban állandó és időszaki
kiállítások rendezése.”

A bizottsági elnök indítványára 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy az Alapító Okirat 4.3. pontja a
költségvetési szerv alaptevékenysége egészüljön ki az alábbi tevékenységgel: „Reguly Antal
életművének bemutatása, a finnugor népek nyelvének és kultúrájának tanulmányozása és
bemutatása, e témákban állandó és időszaki kiállítások rendezése.”

18./ Zirc, Rákóczi tér 11. szálláshelyfejlesztés – tervezési program jóváhagyása
Kérdés nem hangzik el.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy az ÉSG Alkotóműhely Kft. a
2015. március 26-i döntés alapján kapott megbízást arra, hogy a Zirc, Rákóczi tér 11. szám
alatt lévő épületben szálláshely fejlesztési engedélyezési tervet készítsen.
A szerződés aláírását követően, a tervező megkezdte az épület felmérését, és ez alapján
készített egy tervezői véleményt és javaslatot, amely megalapozza a tervezés további menetét.
Ez a dokumentum az előterjesztés mellékleteként megtalálható. A Hivatal munkatársainak
véleménye alapján a dokumentum tartalmilag megfelelő, bizonyos témákban további
egyeztetések szükségesek, ezek azonban a tervezési irányt nem befolyásolják. A tervező
munkájának folytatásához szükséges ezen dokumentum jóváhagyása.
Kiegészítésként elmondta, hogy a részt vett egy rendezvényen, amely a Rákóczi tér 11. szám
alatt volt megtartva, és nyirkos, hideg volt a helyiség, úgy gondolja, feltehetnék a kérdést,
hogy szabad-e szálláshelyet csinálni ilyen helyiségből, mert szigetelésre, fűtésre kell majd
költeni, állandóan dohszagú lesz, így nem szívesen fognak jönni a vendégek. Komoly
problémának tartja ezeket a dolgokat, és véleménye szerint ide nem szabad szállást csinálni.
Hosszú távon lehet, hogy kifizetődőbb lenne egy új szálláshely kialakítása.
Németh Gábor bizottsági tag javasolja, hogy a tervezési program elkészítésében
intézményvezető asszony is vegyen részt.
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Ottó Péter polgármester elmondja, ha a nedvesedésről, a páratartalomról beszélnek, akkor
nem feltétlen alkalmas a grafikai gyűjtemény lapjainak az elhelyezésére sem, hiszen azok
romló anyagból vannak, ugyanakkor úgy gondolja, hogy minden épület alkalmassá tehető, a
mai technikai megoldásokkal, műszaki kérdés, hogy hogyan lehet tényleg lakhatóvá tenni ezt
az épületet. Nem lát műszaki szempontból aggályt amiatt, hogy szálláshely legyen. Elbontani
nem fogják, valamilyen hasznosítási célt meg kell jelölni.
A bizottsági elnök indítványára 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett javasolja a
képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy Dr.
Ruttkay-Miklián Eszter intézményvezető asszony is vegyen részt a tervezési program
elkészítésében.

19./ Cigánydombi játszótér felújításával kapcsolatos döntés meghozatala
Kérdés nem hangzik el.
Ottó Péter polgármester elmondja, hogy maga az első játszótér megépítése közösségi
kezdeményezés eredménye volt. Úgy gondolja, nem árt a helyi közösség fejlődési
szempontjából, ha vannak olyan kezdeményezések, amelyekhez a lakosság is hozzáteheti a
saját részét, így sokkal inkább sajátjának és magáénak fogja érezni és fontosnak fogja tartani
az ügyet, akkor is ha munkával, vagy akár milyen jelképes összeggel hozzájárul.
Véleménye szerint, ha elindítanak egy ilyen kezdeményezést, nagyon sokan fel fognak
figyelni.
A bizottsági elnök indítványára 4 igen és 1 nem szavazattal javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök az ülést 20 óra 15 perckor berekeszti.

K.m.f

Dr. Benczik Ágnes Adrienn
bizottsági elnök

Németh Gábor
bizottsági tag
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