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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
2016. január 27-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről

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
- meghívott a teljes ülésre
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője,
Igmándyné Hebling Gabriella a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde vezetője
- meghívott a 14./ napirendi ponthoz Varga-Halmosi Eszter, a Magas-Bakony Turisztikai
Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. ügyvezetője
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök köszönti a megjelent vendégeket, 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.
A kiküldött meghívó szerint javaslatot tesz - a vendégre való tekintettel – hogy a 14./ napirendi
pontot elsőként tárgyalják. A 6./ és a 12./ pont napirendről történő levételét javasolja.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök napirendi javaslatának megfelelően az Emberi
Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
1/2016.(I.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az ülés
napirendjét az alábbiak szerint megállapítja:
14./ Tájékoztató a Magas–Bakony TDM Nonprofit Kft. elmúlt félévben végzett munkájáról
1./ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megalkotása
2./ A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati
rendelet módosítása
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú
Nonprofit Kft. között a 2016. évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés megvitatása
4./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2016. I. félévi pályázati kiírás
5./ Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
7./ A város közterületein és a város köztemetőiben történő fatelepítések, fapótlások, valamint a
zöldfelület-növelés kérdésének megvitatása
8./ A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés megvitatása
9./ A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának 31. számú módosítása
10./ Nagy Jánosné lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
szóló döntés meghozatala
11./ Simon József és Simon Józsefné lakásvásárlási kérelme
13./ Tájékoztató Zirc közbiztonsági helyzetének javítási lehetőségeiről, figyelembe véve a
megvalósított kamerarendszereket, egyéb közösségi és lakossági biztonsági beruházásokat,
valamint a vagyonelleni bűncselekmények áldozatává váló személyek jogszerű védekezési
lehetőségeiről
15./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
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16./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
17./ Egyéb ügyek
Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök a jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Váradiné
Tóth Mária bizottsági tagot.
A bizottsági elnök javaslatának megfelelően az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
2/2016.(I.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Váradiné Tóth Mária bizottsági tagot bízza meg.
Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Határidő: azonnal
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
14./ Tájékoztató a Magas–Bakony TDM Nonprofit Kft. elmúlt félévben végzett
munkájáról
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megkérdezte Varga-Halmosi Eszter, ügyvezető
asszonyt, hogy kíván-e szóban kiegészítést tenni.
Varga-Halmosi Eszter ügyvezető válaszában elmondta, hogy ha valakinek van kérdése szívesen
válaszol rá.
Németh Gábor bizottsági tag megkérdezte, hogy mekkora a tourinform honlap látogatottsága?
Varga-Halmosi Eszter ügyvezető elmondta, hogy nekik nincs külön honlapuk, facebook oldaluk
van, ott kb. 1200-an követik őket.
Németh Gábor bizottsági tag hozzátette, a számokat hiányolja a beszámolóból, véleménye szerint
több számot kellene feltüntetni, több kimutatást kell készíteni. Nehéz megítélni a számok
megjelenése nélkül a marketing munkásságot.
Varga-Halmosi Eszter ügyvezető elmondta, hogy a szálláshely vendégéjszakák száma KSH
statisztika alapján nőtt. 2014. évben 17988, 2015. évben, pedig körülbelül novemberig volt ennyi,
a decemberi hónap általában mindig erősebb szokott lenni, tehát ez még hozzájön, ezek csak a
kereskedelmi szálláshelyek. A többi adatot az önkormányzattól szokta megkérni. Az attrakciók
látogatottságát, az Intézményvezetőktől kéri el, a Reguly Múzeumé stagnál, a
Természettudományi Múzeum látogatottsága kicsit visszaesett, a Műemlékkönyvtár és az Apátság
látogatottsága kicsit nőtt. Ezek azok, amelyek számokban láthatóak.

3

Lingl Zoltán bizottsági tag megköszönte az ügyvezető asszonynak az együttműködését.
Kiegészítésként hozzátette, hogy több alkalommal is voltak tavaly Erdélyben, mindig kaptak
egység csomagot (szórólapokat, amelyeket tudtak terjeszteni). Úgy gondolja, hogy a város jó
hírének, elvitelének ez is egy fontos része, igaz, hogy ezek apró dolgok, de nagyon jó néven
vették, akik kapták.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök hozzátette, hogy sokkal több a város nevével
fémjelzett dolog kellene.
Kasper Ágota bizottsági tag a Gazdasági bizottsági ülésen is elmondta már, hogy az elsőként
megkapott anyag véleménye szerint kevés, de az sem sokkal több, amelyet délután kaptak meg
kiegészítésként. Megkérdezte, hogy a saját bevétel hogy áll?
Varga-Halmosi Eszter ügyvezető elmondta, hogy a mai napon volt a könyvelőnél. 184 ezer forint
ajándéktárgy és - könyvértékesítésből, szolgáltatásból jött be. Idáig nulla volt, úgy gondolja, mivel
pénztárgépre tettek szert, ezzel az ajándék bevétel és a könyvértékesítés az nem sok, de igazából
nem is az a cél, mert ott van mellettük az apátság ajándékboltja. Nyilván ott vásárolnak. Inkább a
szolgáltatásokat szeretnék erősíteni, illetve az abból származó bevételeket. Ezek már kezdenek
erősödni. Együttműködések, szerződések és reklámszerződéseket kötnek. Januárban eléggé
meglendült. Kiadványokat is készítenek, ugyanúgy kiadás is társul mellé, de próbálta úgy beárazni,
hogy legalább nullára kijöjjön. Szeretné megvalósítani a térségi kisokos kiadványt, amelyet szintén
a reklámból befolyt összegből csinálnak, illetve az együttműködési szerződésekből, amiből
befolyik az összeg.
Kasper Ágota bizottsági tag megkérdezte, hogy túrázással kapcsolatban milyen lehetőségek
vannak?
Varga-Halmosi Eszter ügyvezető válaszában elmondta, hogy túrákat is szerveztek, de azok nem
mentek annyira. Elég sok helyen hirdették, illetve a túravezetőjüknek is van egy olyan bázisa,
ahova kiküldte a túrákat. Sajnos volt olyan, hogy meg volt hirdetve a túra, de szakadt az eső vagy
éppen nagyon meleg volt, és elmaradtak az adott túrák, az időjárással nem tudnak küzdeni.
Valahogy a túrák nem mentek, pedig a TDM tulajdonosok egy része szorgalmazta, hogy
legyenek, mert a vendégei nem tudnak hova menni és mégsem volt annyira keresett program.
Szerveztek gyermek animációt, olyan céllal, ha valaki bemegy a múzeumba, vagy az apátságba, a
gyermekét ott tudná hagyni felügyelet alatt. A hétfői napokra városi idegenvezetést csináltak, itt is
voltak látogatók és csoportok, akik a hirdetéseik alapján foglaltak be már előre egy ilyen
programra.
Kasper Ágota bizottsági tag megkérdezte, hogy a térségi együttműködéssel kapcsolatban
Bakonybélen kívül sikerült-e a környező települések közül valamelyikkel felvenni a kapcsolatot,
úgy hogy életképes kapcsolat legyen?
Varga-Halmosi Eszter ügyvezető elmondta, hogy a csesznekiekkel is tárgyalt és polgármester
asszonnyal is beszélt többször is. Élő kapcsolata inkább Nagy Ferenccel, a cseszneki
várkapitánnyal van, illetve ott is van egy-két szolgáltató. A jásdi polgármester asszonnyal is
beszélt. Folyamatosan alakulnak a dolgok, van egy turisztikai szövetség, akivel tárgyalásban
vannak.
Kasper Ágota bizottsági tag hozzátette, hogy azért kérdezte, mert felmerült az is, hogy olyan
programokat kellene készíteni, amelyeket közösen ezekkel a településekkel kerülne lebonyolításra
és ehhez óhatatlanul is szükség van ahhoz, hogy kapcsolatban legyenek, de ezek szerint ebben túl
nagy előrelépés nem történt.
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Varga-Halmosi Eszter ügyvezető elsősorban azt szorgalmazta volna, hogy ők is TDM tagok
legyenek, de elmondták, hogy náluk ez inkább anyagi akadályokba ütközik.
Kasper Ágota bizottsági tag hozzátette, hogy ezzel tisztában van, de kapott olyan információt,
hogy szórólapra nem került fel az attrakció, mert nem TDM tag. Úgy gondolja, hogy TDM
tagság ide, vagy oda, ha egyszer Zircet szeretnék minél „fogyaszthatóbbá” tenni, akkor vegyék fel.
A marketinggel kapcsolatban hirdetve voltak ismereti túrák, ez mindenhol szerepel, de számára
megfoghatatlan, leírhatatlan és értelmezhetetlen. Konkrétumokat szeretne, nagyon szívesen
szerez olyan beszámolókat, munkatervet, munkabeszámolót, legyen az a városi könyvtár, legyen
az a Reguly múzeum, ahol konkrétan ott van egy éves, vagy egy fél éves terv és az arról készült
beszámoló. Tényleges adatokkal és eseményekkel van alátámasztva. Úgy gondolja, ha bárki
bármikor kiad a kezéből egy munkát, legyen az jelentés, legyen az egy pályázat, az elvárható, hogy
nyelvtani és stilisztikai szempontból rendben legyen. Ez a szöveg, ami ide bekerült, ez kritikán
aluli. Felajánlotta, hogy átnézi a beszámolót és segít.
Megkérdezte, hogy a stratégia ügyében történt-e valami előrelépés?
Varga-Halmosi Eszter ügyvezető válaszában elmondta, csomagajánlatok ügyében annyi előrelépés
történt, hogy az iskolai csomagajánlatokat az általános iskolával konzultálva egy részét
kiajánlották vagyis a legtöbb iskolának már kiment.
Az osztálykirándulásos témában még tavaly gyűjtöttek a múzeumoktól, látogatóhelyektől egy
komolyabb anyagot, amit már az ország általános és középiskoláinak egy részébe el is küldtek.
Jelenleg folyik egy egyeztetés és hirdetési megjelenés a Vidékjáró magazin készít egy külön
kiadványt tematikusan „Kirándul az osztály!” címmel, amit eljuttatnak nyomtatott formában az
ország összes általános és középiskolájába és internetes hírlevelet is küldenek. Ennek a
hirdetésnek a grafikai megjelenítését is ők végezik. Ezzel kapcsolatban a tavalyi évben is megjelent
egy cikkük, egy másik hasonló kiadványban. Illetve csomagajánlatokat dolgoztak ki, de ezeknek a
promotálását webes formátumhoz köti és a zirci honlapon szeretné különböző hirdetésekkel
megjelentetni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök hozzátette, hogy túl azon, amit szerkezetileg, meg
stilisztikailag Kasper Ágota bizottsági tag mondott, nyilván lehet nagyon sokat dolgozni és
rosszul eladni, meg lehet semmit sem csinálni és jól eladni. Neki a gyakorlatban azzal volt
problémája, hogy próbálta felhívni a Tourinform irodát színházi vásárlások kapcsán - ahol az volt
kiírva, hogy az ország összes tourinform irodájában lehet jegyeket kapni- és az iroda kolléganője
úgymond „lerázta”. A nyitva tartásokkal volt még problémája, ki volt írva, hogy nyitva kellene,
hogy legyen az iroda, aztán órákig nem volt nyitva. Ennek kapcsán olyan dolog merül fel benne,
beszélt többekkel TDM tagokkal és a környék turizmusában részt vevő szakemberekkel, és neki
egy olyan vízió kezd elő állni, hogy egy kicsit ez a „minden ti vagyok, aztán végül semmi”.
Ügyvezető asszony maga mondta, hogy ha nem TDM tag, akkor nem kerül fel. Erről már egyszer
szó volt, amikor tavaly ez az egész TDM-es váltás, meg első beszámoló elkészült, hogy ő még
mindig nem látja, hogy mire jó ez a TDM. Tudja, hogy pályázatokhoz kell, de ahogy ő utána
kérdezett, a pályázatok egyrészt szakmai szervezetekkel kell, hogy alátámasztva legyenek.
Másrészt ott van a Bakony-Balaton TDM, amiből ők a Bakony, akkor miért kell ez nekik külön?
Felmerült benne az abszurdum, hogy van-e erre ilyen formában szükség. A TDM-ben bent lévő
tagoktól is csak azt hallja az ember, hogy az egyiknek tartozása van, a másiktól azt hallja, hogy
nincs értelme. Megkérdezte, hogy a Turizmus Zrt. az összes kötelezettségével meg egyébbel nyújt
annyit, mint amennyi kötelezettséget támaszt?
Varga-Halmosi Eszter ügyvezető válaszában elmondta, nem tudja, hogy igazából ezt meg lehet-e
mondani így. Ők is írnak nyilván marketing cikkeket, és ők is nyújtanak olyan marketinget, amiket
számokban nem tudnak kifejezni. Leírta azt is, hogy milyen feladatok vannak vele kapcsolatban.
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök kiegészítette, hogy a többiekkel való beszélgetésből
olyan kép körvonalazódott, hogy körbe kellene járni és megvizsgálni, hogy mi történik akkor, ha
felszámolják a TDM-et és megtartanak egyfajta kapcsolatot a Bakony-Balaton TDM-mel és a régi,
talán akkoriban is jól működő módszerrel, egy önkormányzati turisztikai referenssel megoldják,
aki az önkormányzathoz tartozna. Mellette civil szerveződésként, most már egyre inkább
erősödik a Bakony Szíve Egyesület. Tehát ezen kellene elgondolkodni, hogy egy ilyen független
ember lenne és emellett, pedig a kifelé való információt megoldani egy olyan formátumban, hogy
részben remélhetőleg az új honlapnak a turisztikai része, akár úgy, hogy a mobilon is használható
verziója ingyenes wifi pontokkal, információs pontokként is szolgálhat. Sümegen például egész
nyáron információs pontok működnek. A téli időszakban, meg nyilván nyáron is ennek van egy
olyan online oldala, ami részlet kérdés, hogy önkormányzati hivatalból, vagy könyvtárból, vagy
információs irodából, de valahonnan a háttérből az online dolgokat nyilván egy megfelelő
szakembernek az irányításával ezek működhetnek.
Megkérdezte, hogy kell ragaszkodni ehhez a szervezeti felálláshoz vagy egy gondolatkört megér a
felvetése?
Varga-Halmosi Eszter ügyvezető elmondta, hogy a térségi TDM-hez hogyan lehet csatlakozni,
véleménye szerint helyi TDM-nek kell lenni, hogy csatlakozzon valaki, bár ő nem tudja ennek a
feltételrendszerét, illetve őket köti az előző pályázat is.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megkérdezte polgármester úrtól, hogy helyi TDM
nélkül kapcsolódhatnak-e a Bakony-Balaton TDM-hez?
Ottó Péter polgármester válaszában elmondta, hogy kapcsolódhatnak. Eredetileg is úgy jött létre,
hogy a térségi TDM szervezetben Zirc Város Önkormányzata alapító tag volt, és amikor
létrehozták a helyi TDM szervezetet, akkor az önkormányzat helyére lépett a térségi TDM
szervezet.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, milyen vonzata van annak, vagy milyen
hátrány származhat abból, ha nem Tourinform irodaként működnek?
Ottó Péter polgármester elmondta, ezt már korábban is forszírozta, ha jól emlékszik tanácsnok úr
volt, aki azt mondta, hogy többet hoz a tourinform név és a magyar turizmus zrt-nek a szakmai
háttere, minthogyha azt mondanák, hogy próbálnak megszabadulni minden felesleges feladattól,
aztán tényleg zircinform irodaként működtetik tovább. Személyes véleménye, hogy a turizmus
zrt. irányában is ott van az együttműködési készség, nekik is az az érdekük, hogy a turisztikai
fogadóterületeket próbálják promotálni. Attól az egytől óvná magukat, hogy a Bakony-Balaton
térségi TDM szervezettel próbálják azokat a feladatokat elláttatni Veszprémből, amelyeket itt
helyben is el tudnak látni. A tavalyi beszámoló kapcsán –amikor még a Lencsés Tamara volt
térségi TDM szervezetnek az ügyvezetője – ha jól emlékszik a térségi TDM szervezet
beszámolóját a Képviselő-testület nem fogadta el. Nagyon nagy területet fog le a Bakony-Balaton
térségi TDM.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök véleménye szerint úgy kellene kialakítani, hogy a
feladatokat, turisztikai referensként az önkormányzat alkalmazottja lássa el. Valószínűleg sokkal
kevesebb pénzből adható jó fizetés, mint amennyit beletesznek tagdíjként. Ebben az évben
durván 18 millió forint bevétele lesz az önkormányzatnak az idegenforgalmi adóból, és 6 millió
forintot tettek bele a TDM-be, előtte 890 ezer forintot a Magas Bakonyba. Ez egy jelentős összeg,
a munka mellé nyilván pénzt is kell tenni, ennek nincs akadálya. Illetve elő kellene venni azt a
kérdést, amelyet a megemelt idegenforgalmi adó kapcsán egyszer már feszegettek, hogy –
teljesen mindegy, hogy pályázati alapnak vagy egyéb dolognak nevezik – ha már egyszer
megmaradt ez a magas idegenforgalmi adó, valamilyen módon megpróbálhatnának
visszacsorgatni ebből a szállásadóknak is. Ezzel a kérdéssel is kell foglalkozniuk.
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Németh Gábor bizottsági tag véleménye szerint a vendégeknek kellene visszaszolgáltatni a
befizetést a szolgáltatón keresztül.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök hozzátette, hogy nyilván a szolgáltatón keresztül, és
ne riasszon vissza senkit az, hogy magas az idegenforgalmi adó.
Ottó Péter polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy nem
riasztotta el a vendégeket.
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető kiegészítésként hozzátette, hogy 2014 évben
január - november hónapokra 15821 adóköteles vendégéjszakát jelentettek le a szállásadók. 2015.
évben ez a szám 15636 volt.
Kasper Ágota bizottsági tag elmondta, hogy a tavalyi évben még a Lencsés Tamara, az idei évtől
viszont már a Zsigmond Eszter a térségi TDM ügyvezetője és ő vele beszélt, hogy történt-e
valami változás. Nagyon kedves és korrekt volt, azt mondta, hogy rendben van minden,
egyébként, ha gyorsan akarnak intézkedni egyszerűen, átnyúlnak a helyi TDM ügyvezető feje
fölött és konkrétan közvetlenül a szállásadóhoz mennek és tőlük kérnek adatokat.
Varga-Halmosi Eszter ügyvezető hozzátette, erről nem tudott, pedig heti szinten beszél a
Zsigmond Eszterrel.
Kasper Ágota bizottsági tag elmondta, főleg akkor teszik ezt meg, ha sürgős esetről van szó, és
ezt szállásadó is mondta.
Ottó Péter polgármester hozzátette, ezt bizonyos szempontból a helyi TDM ügyvezetője
helyében kikérné magának. Abban a TDM szervezetben a helyi TDM szervezet az tulajdonos, a
tulajdonos diktál mindig. Véleménye szerint a szakmai együttműködés alapjait is figyelembe kell
vennie mindenkinek. Rá fog kérdezni Zsigmond Eszternél, mert úgy is bejelentkezett hozzá,
hogy szeretne eljönni, tekintettel arra, hogy a térségi TDM szeretne benyújtani TDM pályázatot,
egyébként 65 millió forintra szeretnének pályázni. A tulajdonosoknak kell a hozzájárulása, ehhez
kell még a helyi TDM taggyűlése, meg a TDM tulajdonosainak a döntése is szükséges, tehát a
Zirci önkormányzatnak is kell a döntése, hogy vállalnak-e kötelezettséget a saját tulajdonukban
lévő szervezeten keresztül, egy másik szervezet pályázatának a benyújtásához. Ez is fenntartási
időszakkal jár együtt, a korábbi pályázat ebben az évben jár le. Három éven keresztül volt 1,6
millió forintos hozzájárulási kötelezettségük, most két évig pedig 1,3 millió forint, ha jól
emlékszik.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök hozzátette, hogy amit ő felvázolt leegyszerűsítené
ezeknek a pályázatoknak a kezelhetőségét. Tehát, ha a helyi TDM-et kiiktatják, és a technikai
részét egy turisztikai referens oldja meg, amúgy meg úgyis a Képviselő-testületnek, mint
tulajdonosnak van ebbe beleszólása, akkor ha a Bakony-Balaton TDM-nek tagjai, akkor
tulajdonképpen még le is egyszerűsödik ez az egész történet. Innentől az önkormányzat csak
saját magáért vállal felelősséget.
Ottó Péter polgármester elmondta, hogy ebben ilyen formában igaza van elnök asszonynak,
ugyanakkor két dolgot mondana el ehhez kapcsolódóan. Az egyik, hogy a Bakony-Balaton TDM
szervezet egy nagyon nagy területet fed le és, hogy ha nincsen meg az a helyi szervezet, amelynek
egyébként kötelessége a nagy szervezeten belül Zircet és térségét minél jobban pozícionálni,
akkor el fognak veszi a térképen. A másik, hogy korábban volt a tourinform iroda mellett, az
önkormányzatnál turisztikai referens, összességében akkoriban sokkal többet költött az
önkormányzat ezekre a feladatokra, mint amit jelen pillanatban költ a TDM szervezet
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finanszírozására. Úgy gondolja, hogy magát a tourinform irodát célszerű fenntartani, ahogy a
beszámolóban is szerepel, egy kisebb múzeumnak megfelelő éves látogatói forgalmat
bonyolítanak le személyes látogatás formájában.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök csupán csak azt szeretné javasolni, hogy vizsgálják
meg más felállásnak a lehetőségét is, és ezért javasolná a Képviselő-testületi ülésen, hogy bízza
meg polgármester urat, hogy egy független turisztikai szakember tudja segíteni a munkát.
Megkérdezte Répás Tibort és azt mondta, hogy nagyon szívesen segít szakmailag, átgondolja és
megosztja a gondolatait.
Kasper Ágota bizottsági tag hozzátette, hogy támogatja az elnök asszony felvetését.
Ottó Péter polgármester javasolta, hogy ne őt bízzák meg a feladattal.
Németh Gábor bizottsági tag kiegészítésként elmondta, egyetért elnök asszonnyal, meg kell
vizsgálni milyen más lehetőségek vannak, mi van akkor, ha kilépnek a Magyar Turizmus Zrt-ből.
Ügyvezető asszony leírta, hogy mennyi személyes megkeresés volt, vagy éppen mennyi telefonon
érdeklődő, akkor ezeket a dolgokat táblázatokba kellene foglalni, hogy a munkáját legalább
számszerűen meg tudják ítélni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök polgármester úr javaslatának eleget téve annyival
bízza meg, hogy állítson fel egy Operatív Bizottságot, Horváth László Gazdasági Tanácsnok Úr,
mint gazdasági, Répás Tibor Úr, mint turisztikai szakember, továbbá egy jogi szakember
részvételével, hogy vizsgálja meg egy önkormányzati turisztikai referens, Zircinfo, stb.
alkalmazásának, létrehozásának, lehetőségét a Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft.-ből történő
kilépés esetére. Feltette szavazásra a tájékoztató tudomásul vételét, majd ezt követően a javaslatát.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem javasolja a
képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásulvételét.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek, bízzák meg Ottó Péter polgármester urat, hogy
Horváth László Gazdasági
Tanácsnok Úr, mint gazdasági, Répás Tibor Úr, mint turisztikai szakember, továbbá egy jogi
szakember részvételével állítson fel egy Operatív Bizottságot, amely vizsgálja meg egy
önkormányzati turisztikai referens, Zircinfo, stb. alkalmazásának, létrehozásának, lehetőségét a
Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft.-ből történő kilépés esetére.

1./ Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének megalkotása
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.
2./ A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.)
önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az előírásoknak megfelelő
módosításokat kell megtenni a rendeletben.
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Kérdés nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a rendelet-módosítás elfogadását.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a „Zirci Városüzemeltetés”
Közhasznú Nonprofit Kft. között a 2016. évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés
megvitatása
Kasper Ágota bizottsági tag hozzátette, hogy a Gazdasági Bizottsági ülésen már kapott választ a
kérdésére. A Közhasznúsági szerződésbe bekerül a 2,2 hektár rekultivált hulladéklerakó terület
zöldfelületének a gondozása. Ezzel kapcsolatban olyan kérdése volt, hogy a zöldfelület gondozása
hogyan lesz megoldható. Azt a választ kapta, hogy az újonnan beszerzett bicikliút takarítására
szolgáló eszközökkel, adapterekkel ez is megoldható.
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető kiegészítésként elmondta, hogy a
Közhasznúsági Szerződés 1.2.2 pontjába a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyére a
Pápai Szakképzési Centrum kerül.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását, azzal, hogy a Közhasznúsági Szerződés 1.2.2 pontban
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ helyére a Pápai Szakképzési Centrum kerül.
4./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2016. I. félévi pályázati kiírás
Lingl Zoltán bizottsági tag javasolta, hogy a határidőket legalább egy héttel tolják el, mert a
diákok nem fogják tudni teljesíteni az igazgató által hitelesített félévi bizonyítvány másolatát, ha a
Centrumokon keresztül kapják meg. Elmondta, hogy a pályázati kiírás V.) pontjában bent maradt
a 2015. év, javasolta, hogy ez kerüljön javításra, valamint a pályázati kiírás II./2.) pontjába
kerüljön bele, hogy havi 6000,- forint ösztöndíjra pályázhatnak.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök véleménye szerint ne tolják el a határidőket, mert
akkor a soron következő bizottsági ülésre nem lehet összeállítani az anyagokat és döntés
hiányában a március 15-i ünnepségen nem kerülnének átadásra az oklevelek. Javasolta, hogy
maradjanak így a határidők, viszont az eredeti félévi iskolai bizonyítványról a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatalban készített másolat is elfogadható.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a pályázati kiírás II.) pontja az alábbiak
szerint módosuljon:
„2.) HAVI 6.000 FORINT ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZHAT AZ A ZIRCI DIÁK, AKI:”
valamint a kiírás V.) 1. pontjában a 2016. I. félévi ösztöndíjpályázat kiírásának időpontja: 2016.
február 1.
A pályázati kiírás III.) 1. pontja az alábbiak szerint módosuljon: „Iskolai bélyegzővel, igazgatói
aláírással HITELESÍTETT FÉLÉVI ISKOLAI BIZONYÍTVÁNY vagy a Zirci Közös
Önkormányzati Hivatalban az eredeti bizonyítványról készített másolat.”
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5./ Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.
7./ A város közterületein és a város köztemetőiben történő fatelepítések, fapótlások,
valamint a zöldfelület-növelés kérdésének megvitatása
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök hozzátette, hogy a Gazdasági Bizottsági ülésen a
sportpálya környékét kivették, tekintettel arra, hogy más elképzelések vannak.
Ottó Péter polgármester elmondta, hogy arról szól most az előterjesztés, hogy a következő ülésig
kérjenek be ajánlatokat.
Kasper Ágota bizottsági tag elmondta, hogy a Wilde tér fásítását nem tudja támogatni
közlekedésbiztonsági szempontból, valamint, ahol lehet, végezzék el a felújító favágásokat, a
fagyönggyel fertőzött részt kell jó alaposan visszavágni. Az alsó temetőnek a fásítása során némi
lombos fa is kerüljön be, de ne a sírok közé.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását, azzal, hogy a Wilde tér fásítását nem támogatják,
felújító favágásokat kell végezni: a fagyöngyökkel fertőzött részt el kell távolítani, valamint az alsó
temetőbe lombos fát is kell ültetni, de nem a sírok közé.
8./ A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés megvitatása
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy többször beszélt ezzel a céggel,
valamint Kelemen Gáborral is napi kapcsolatban volt, és el volt keseredve, amikor december 28án oda küldtek neki egy olyan önkormányzati honlap tervezetet, ami körülbelül ugyanúgy néz ki,
mint az előző, nincs benne logika. Köszönő viszonyban nincs azzal, amit részben előtte igazgatási
osztályvezető asszonnyal megbeszéltek szerkezetileg, részben a Balatonalmádi honlappal, amit
példaként hoztak, mint saját terméküket áttekinthetőség szempontjából. Az volt az érzése, amikor
a cég képviselőjével leült beszélni, hogy egyetlen dolog zavarja őket, hogy nekik most kötbért kell
fizetni. Tekintettel a feladat fontosságára szükséges, hogy a kivitelező céggel, valamint a honlap
tartalmát szolgáltatókkal a képviselő testület egy tagja végezze az egyeztetéseket, koordinálja a
munkát. Javasolta, hogy ezzel a feladattal bízzák meg Horváth László gazdasági tanácsnok urat,
aki jártas mind az államigazgatásban, mind turisztikai területen és kellő érdekérvényesítő
képességgel rendelkezik.
Ottó Péter polgármester hozzátette, hogy az önkormányzatnak jelen pillanatban is jelentős
szerződések vannak folyamatban, amelyeknek egy része óhatatlanul is késedelemmel terhelt. A
szerződésekben benne van az, hogy a vállalkozónak felróható késedelem esetén, jogosult az
önkormányzat kötbért érvényesíteni. Tehát itt, hogy információk áramlása, vagy esetleg elkészít
valamit, nekik nem tetszik és visszadobják, nagyon nehezen áll meg jogilag az a kérdés, hogy
kinek róható fel a késedelem. Ilyen esetekben ebből nem szoktak problémát csinálni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy ezt a cég képviselője nem tudja, és
ebből az lesz, hogy össze fog csapni valamit. Véleménye szerint teljesen mindegy, hogy most lesz
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honlap vagy három hónap múlva, csak jó legyen.
Ottó Péter polgármester hozzátette, hogy ő is így gondolja. Egyértelmű, hogy az az
önkormányzatnak az érdeke, hogy határidőre és megfelelő minőségben teljesítsen a partner.
Nagyon kevés olyan eset volt, amikor a késedelmi kötbér jogszerűen lehetett érvényesíteni.
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető asszony kiegészítésként elmondta, hogy van
egy működő honlapjuk, amely a törvényességnek is megfelel.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.

9./ A Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának 31. számú
módosítása
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, és erről beszéltek előző bizottsági üléseken is, hogy közös
megegyezéssel, akár év közepével is meg lehet szűntetni a Társulást. A feladat ellátás
folyamatossága biztosítható, ugyanakkor alapesetben, ha bárkinek bármilyen változtatási
szándéka van, arra van lehetősége, hogy év közepéig kell jelezni az összes társult önkormányzat
irányába, az év végével történő kilépési szándékát. Zirc esete annyival bonyolultabb, hogy járási
önkormányzati társulásról van szó, és a járás székhely településnek jogszabályból adódóan vannak
kötelezettségei. Tehát a kérdés az, ha adott esetben Zirc kilépne, a munkaszervezeti feladatokat
kinek kellene a jövőben ellátnia. Elképzelhető, hogy Zircnek, persze mondhatják azt, hogy csak
azt hajlandóak ellátni, amit a jogszabály rájuk testál feladatként, ami egyébként jóval kevesebb,
mint amit most megcsinál a Hivatal, mert az nem kötelező, hogy a pénzügyi feladatok is náluk
legyenek. Az, hogy a társulási tanács ülés összehívása, adminisztrációja egyértelmű, hogy
munkaszervezeti feladat, de nagyon sok minden van, ami ezen túl mutat és meg kell csinálni
valakinek. Abban maradtak az előző bizottsági üléseken, hogy a márciusi testületi ülésre készül
egy előterjesztés, amely megvizsgálja egyrészt azt, hogy Zirc milyen feladatokban van benne, a
többi önkormányzat milyen feladatokban van benn, milyen alternatívája lehet ennek a feladat
ellátásnak. Véleménye szerint, ha olyan döntés születik a testület részéről, akkor kezdeményezzék
esetlegesen év közepével a közös megegyezéssel történő megszűntetését a társulásnak. A Szociális
Szolgáltató Központ feladat ellátása ebből a szempontból a legkérdésesebb, hiszen vannak
pályázati rendszerben finanszírozott feladatok, vannak, amelyekre OEP finanszírozási szerződés
van, meg vannak a normatív alapon finanszírozott feladatok. A finanszírozás rendszerében a
kedvezményezettnek a személye esetlegesen változna, az bonyolult történet lenne év közben.
Tehát az Intézményt mindenképpen meg kellene hagyni, csak jogutódlással át kellene adni a
fenntartói jogait, a Zirc és Lókút Óvodatársulásnak, amelynek a feladatait kibővítenék azzal,
amire szükségük van. A többi önkormányzat sem maradna egyébként ellátás nélkül, mert arra
meg van a lehetőség, hogy feladat-ellátási szerződéssel biztosítsák azokat a szolgáltatásokat,
amelyekben ők partnerek akarnak lenni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy az ő számukra ez azt jelentené,
hogy a Társulásnak fizetett hozzájárulás alól mentesülnének?
Ottó Péter polgármester hozzátette, a feladat-ellátási szerződés az egy kétoldalú megállapodás,
tehát úgy gondolja, hogy az diktál ebben az esetben, aki a feladatot ellátja. Aztán, ha a másik fél
azokkal a feltételekkel hajlandó szerződni, akkor szerződik, ha nem, akkor, pedig úgy látja el a
feladatot, ahogy jónak látja. Abból a szempontból összetett ez a dolog, hogy év közepével csak
közös megegyezéssel lehet megszűntetni, év végével van arra lehetősége bármelyik társult
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önkormányzatnak, hogy kilépjen a feladat ellátásból. Véleménye szerint, ha most Zirc kilép, az
egész Társulás összeborul, Zirc az, aki a legtöbb feladatban bent van, a legtöbb ellátottal, és ha
úgy tetszik, akkor a feladat ellátásban részt vevők nagyrészt Zirchez kötődő személyek, akár a
Szociális Szolgáltató Központot veszik alapul, akár a Közös Önkormányzati Hivatalt.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy ő csak az ügyelet révén folyt bele, de
abba elég mélyen, egyik szavukkal azt mondják, hogy mindent meg akarnak tartani, a következő
mondatukkal, pedig pontosan az ellenkezőjét hallja.
Ottó Péter polgármester hozzátette, ha orvosi ügyeletről beszélnek, az az egyetlen olyan feladat,
amelyben a leginkább össze vannak kötve. A veszprémi ügyelet vezetőjével beszélt, ő elmondta,
hogy olyan alternatíva nincsen, ami ennél jobb, mert igenis az önkormányzatoknak bele kell
nyúlni a „zsebébe”.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja, hogy a
képviselő-testület márciusi munkaterv szerinti ülésére vizsgálják felül a Zirci Járási
Önkormányzati Társulás szerepét, a társulási megállapodás felmondásának, valamint a társulásban
működő feladatok további ellátásának lehetőségeit.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.
10./ Nagy Jánosné lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről szóló döntés meghozatala
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.
11./ Simon József és Simon Józsefné lakásvásárlási kérelme
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a „B” határozati javaslat elfogadását.
13./ Tájékoztató Zirc közbiztonsági helyzetének javítási lehetőségeiről, figyelembe véve a
megvalósított kamerarendszereket, egyéb közösségi és lakossági biztonsági
beruházásokat, valamint a vagyonelleni bűncselekmények áldozatává váló személyek
jogszerű védekezési lehetőségeiről
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal javasolja a
képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásulvételét.
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15./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató
tudomásulvételét.
16./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató
tudomásulvételét.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök a nyílt ülést 18 óra 22 perckor berekeszti.
K.m.f

Dr. Benczik Ágnes Adrienn
bizottsági elnök

Váradiné Tóth Mária
bizottsági tag
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