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JEGYZŐKÖNYV

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

A bizottsági ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- az Emberi Kapcsolatok Bizottság tagjai közül
Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Németh Gábor és Váradiné Tóth Mária bizottsági tagok
- Képviselő-testület tagjai közül
Horváth László képviselő tag
- meghívott a teljes ülésre
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője,
Igmándyné Hebling Gabriella a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde vezetője
- meghívott a 4. napirendi ponthoz
- Bieberné Réz Ágnes, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB
intézményvezetője, valamint dr. Ruttkay-Miklián Eszter, a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház intézményvezetője
- meghívott a 14. napirendi ponthoz
Kelemen Gábor, sajtó –és sport referens
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondta, hogy Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök jelezte
távollétét, és őt, mint bizottsági tagot kérte fel az ülés levezetésére. Köszönti a megjelent
vendégeket, 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 napirendi pontokhoz javasolta új napirend felvételét, a „A III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és AMI intézmény átszervezésével kapcsolatos véleményezésről” szóló
előterjesztést. Megkérdezte, hogy esetleg van-e valakinek még javaslata napirend felvételéről?
Javaslat nem érkezett.
Lingl Zoltán bizottsági tag a vendégekre való tekintettel javasolta, hogy elsőként tárgyalják az
„Emléktábla állítással kapcsolatos döntés meghozatala”, valamint „A közművelődési feladatokat
ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik, rendezvényeik
megvalósulásáról” című előterjesztéseket. A két zárt ülési napirendet, pedig a nyílt ülés bezárását
követően tárgyalják.
Lingl Zoltán bizottsági tag napirendi javaslatának megfelelően az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4
igen szavazattal, egyhangúan határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
24/2016.(IV.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az ülés
napirendjét az alábbiak szerint megállapítja:
14./ Emléktábla állítással kapcsolatos döntés meghozatala
4./ A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a
megvalósult programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról
1./ A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelet
módosítása
2./ Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló 8/2015.(III.10.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
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3./ Beszámoló a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2015. évi munkájáról
5./ Beszámoló – átfogó értékelés – Zirc városban 2015. évben végzett gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
6./ Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft-vel kapcsolatos
döntések meghozatala
7./ Önkormányzati Nyári Napközis Tábor szervezése
8./ Szálláshely-szolgáltatók támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala
10./ Tájékoztató Zirc város pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól 2015. évben
11./ Tájékoztató a Települési Értéktár helyzetéről
12./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
13./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
15./ „Elmesélem Neked!” történetírói pályázat elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatala
9./ Csiki Róbert lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló
döntés meghozatala (zárt ülésre javasolt)
16./ Döntés a „2015. év Zirc Város Mentőse” kitüntetés adományozásáról (zárt ülés keretében)
17./ Egyéb ügyek
- A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI intézmény átszervezésével
kapcsolatos véleményezés
Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Lingl Zoltán bizottsági tag javasolja, hogy zárt ülés keretében tárgyalják meg „Csiki Róbert
lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló döntés
meghozatalát”
A bizottsági tag indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan
határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
25/2016.(IV.27.) határozata
„Csiki Róbert lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről szóló döntés meghozatala”
napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c)
pontjában foglaltak alapján a „Csiki Róbert lakásbérleti jogviszonyának közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló döntés meghozatala” című napirendi
pontot zárt ülés keretében tárgyalja, mivel nyilvános tárgyalása konkrét vagyontárgyat érint és az
adott vagyontárgy jogi helyzetét közvetlenül befolyásolja, illetve a döntés indokainak és
részleteinek nyilvánosságra kerülése más érdekeit sértené (Csiki Róbert és családja).
Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Lingl Zoltán bizottsági tag a jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Váradiné Tóth Mária bizottsági
tagot.
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A bizottsági tag javaslatának megfelelően az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
26/2016.(IV.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./ Emléktábla állítással kapcsolatos döntés meghozatala
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondta, hogy végig olvasta az előterjesztést és a hozzá tartozó
kutatást, illetve elnök asszony is küldött hozzá észrevételt, ami tartalmazza Hédl József úr
véleményét. Elnök asszonnyal teljesen megegyezett a véleményük, azt írták, hogy valóban szép és
dicséretes, hogy Zircen nem történt kitelepítés, de hogy ebben ténylegesen kik játszottak szerepet,
főként Fegyveres Úrnak volt-e érdeme, az nem bizonyítható, így nem javasolják az emléktábla
elhelyezését.
Németh Gábor bizottsági tag megkérdezte, hogy a levéltárban erre vonatkozóan semmi adat
nincs?
Kelemen Gábor sajtó –és sport referens válaszában elmondta, hogy felkereste a levéltárat, ők azt
válaszolták, hogy igyekeznek utána nézni és megpróbálják segíteni a munkájukat, de azóta nem
kaptak semmiféle információt. Pont azzal a hölggyel konzultált, aki a kitelepítések kapcsán végez
kutató munkát, tehát, aki ennek a szakterületnek a kutatója.
Németh Gábor bizottsági tag megkérdezte, hogy Tamási Ivett és Ladányi Lingl József használták
a veszprémi levéltárat?
Kelemen Gábor sajtó –és sport referens hozzátette, ők inkább szakirodalomra hivatkoztak,
levéltári forrás nem volt feltűntetve.
Németh Gábor bizottsági tag véleménye szerint emléktáblát anélkül, hogy hiteles megerősítés
lenne bármiről, tényleg nem érdemes állítani.
Lingl Zoltán bizottsági tag megkérdezte Kelemen Gábort, hogy ez további kutatómunkát igényel?
Kelemen Gábor sajtó –és sport referens hozzátette, tulajdonképpen igen. A közzétett cikk is
gyakorlatilag egy felhívás volt egyben, hogy bármiféle észrevételt, információt várnak a
tárgykörrel kapcsolatban. Azóta fejlemény nem volt. Lehetne levéltárban is kutatni, vagy egy
újbóli megkeresést végrehajtani.
Kasper Ágota bizottsági tag hozzátette, hogy az ő édesapja is itt született, és ami a kitelepítést
illeti Fegyveres úr neve nem merült fel, mindig csak a Szalay János neve volt, ami elhangzott.
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Németh Gábor bizottsági tag javasolta, hogy halasszák el, és ha nem lesz 70 éves évfordulóra
állítva emléktábla, az nem baj, de legyen alátámasztva, mert ezt tényleg meg kell indokolni.
Lingl Zoltán bizottsági tag javasolta, hogy hozzanak egy olyan döntést, hogy a bizottság kifejezi
az emléktábla állítással kapcsolatosan, hogy méltányolandó a felvetés, és a megkezdett információ
beszerzéssel kapcsolatban Kelemen Gábor sajtó –és sport referens tegyen további lépéseket. A
soron következő bizottsági ülésre készítsen egy tájékoztatót az előrelépésekről.
Horváth László képviselő-tag javasolta, hogy kerüljön bele a határozatba az is, hogy
méltányolható a felvetés, de e tények alátámasztásához tárgyi bizonyíték szükséges.
A bizottsági tag javaslatának megfelelően az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
27/2016.(IV.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága kifejezi az
emléktábla állítással kapcsolatosan, hogy méltányolandó a felvetés, de e tények alátámasztásához
tárgyi bizonyíték szükséges.
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága felkéri
Kelemen Gábor sajtó –és sport referenst, hogy a megkezdett információ beszerzéssel
kapcsolatban tegyen további lépéseket és a soron következő bizottsági ülésre készítsen
tájékoztatót az előrelépésekről.
Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Határidő: azonnal

4./ A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a
megvalósult programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról
Lingl Zoltán bizottsági tag ismertette elnök asszony véleményét, amely a következő: a tavalyi
évben kérte a bizottság, hogy „emészthető” legyen a beszámoló, de tudja, hogy nagyon sokat
dolgoztak rajta. Elmondta, hogy az intézményi kapcsolatok közül az általános iskola kimaradt.
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató asszony elmondta, hogy az általános iskola véletlenül maradt
ki, a hiányosságot pótolni fogja. Kiegészítésként hozzátette, hogy a múzeum megalakulása óta a
zirci lakosoknak ingyenes a látogatás, és a zirci oktatási intézmények csoportjainak a látogatása és
foglalkozása is ingyenes. Soha nem merült fel és a jövőben sem fog felmerülni, hogy kifizettessék
a belépők árait, de kiszámolták azt, hogy összegszerűen mennyi az, amit nem kérnek el. Ez 570 e
forint volt az elmúlt évben. Tehát a 1,5 millió forint bevételhez képest, 2 millió forint lenne a
bevételük, ha ugyan olyan elbírálásba kerülnének a helyi gyerekek, mint mások. Azért ismertette
ezt, hogy az arányokat lehessen látni.
Horváth László képviselő-tag hozzátette, hogy a tavalyi évben a testület hozott egy olyan döntést,
amely arról szól, hogy minden nem pénzbeli juttatást a zárszámadásban pénzesíteni kell. Amikor
májusban tárgyalja a testület a 2015. évi zárszámadást, ott minden egyes civil támogatást, helyi
szolgáltatást pénzesíteni kell. Tehát ez helyes, hogy ez elkészült, mert valóban azt szeretnék látni,
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hogy egyrészt a civileknek is adnak anyagi támogatást, meg egyéb dolgokat, pl.: helyiséget, és ez
nyilván a pénz bevétel rovására megy.
Bieberné Réz Ágnes igazgató asszony kiegészítésként elmondta, hogy náluk is nagyon sok civil
közösség az, aki állandóan ott van, és nagyon sok olyan civil szervezet van, akik egyszer-egyszer
vannak ott és se bérleti díjat, se rezsit, semmit nem számolnak fel nekik. Illetve civileknek és
helyieknek, akár hogyha kölcsön adnak széket, projektort, bármit, azokért sem kérnek díjat.
Együttműködési megállapodást mindig készítenek hozzá, és rögzítve van, hogyha ezért fizetnie
kellene, mennyibe kerülne.
Németh Gábor bizottsági tag hozzátette, a saját felméréseik szerint a Könyvtárban körülbelül a
30 % akik teljesen ingyen mennek be, a rendeletek és jogszabályok szerint, amit a miniszter adott
ki. A költségvetésüknek elég fontos tétele a belépőjegyek. A beszámolót becsületesen elolvasta,
javasolta, hogy munkaterv szerint készüljön a beszámoló, elég annyi, hogy megvalósult. Az
látszódjon belőle, hogy mi az, amikor nem valósult meg, és miért nem, le lehetne írni, hogy
például forráshiány miatt. Ha megvalósult legyen ott, hogy hány résztvevője volt a programnak.
Az intézményvezetőknek is egyszerűbb lenne a dolga, mert nem kell annyit írni.
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató asszony elmondta, a szöveges rész nem volt több 10
oldalnál, a mellékleteket meg mellé kell rakniuk.
Bieberné Réz Ágnes igazgató asszony hozzátette, olyan program, amely nem valósult meg nem is
igazán volt. Amiért ragaszkodik hozzá, hogy minden kerüljön bele, az az, hogy saját maguknak is
számot adjanak, és elsődlegesen nem azért csinálják ezt, mert a bizottság kéri, meg hogy kötelező
feladat, hanem mert szeretnék saját maguknak is összeírni, hogy ami a munkatervben volt, tárgyi
beszerzés, vagy bármi egyébben mi az, ami tényleg meg is valósult, és mi az, ami esetleg nem. A
másik, hogy ezt a honlapon is közzé teszik és ott minden évben cserélődik, ezért is igyekeznek
mindent beleírni, ha egy kívülálló elolvassa, összességében látja mi az intézménynek a
tevékenysége.
Kasper Ágota bizottsági tag egyetért Németh Gábor bizottsági taggal, hogy rövidebbre kellene
fogni a beszámolók elkészítését. Rengeteg ismétlés volt benne, amit leírtak a nagy intézmény
működésével kapcsolatban, a közművelődési résznél ugyanúgy megjelent. Összeszedettebb,
rövidebb, ami tartalmazza a lényeget, de nem ennyire kibontva és nem ennyiszer elismételve
ugyanazt. A saját maguk irattárába egy bővebb anyagot be lehet tenni.
Bieberné Réz Ágnes igazgató asszony véleménye szerint minimális leírás készült minden egyes
program esetében.
Horváth László képviselő-tag kérte Bieberné Réz Ágnes igazgató asszonyt, hogy a zirci tv-re
kicsit jobban figyeljenek oda. Nem látja azt, hogy a zirci tv a városnak a fontosabb ügyeivel olyan
mértékben foglalkozna, mint ahogy szükséges lenne. Például a fél város nem tudja, hogy mi
történik a 82-es számú úton. Ezekről, hogy milyen fejlesztések, milyen fejlesztési stratégiák
vannak, bővebben kellene foglalkozni. A lakosság folyamatosan legyen tájékoztatva a városban
történő gazdasági és fejlesztési dolgokról is.
Kasper Ágota bizottsági tag elmondta, az emberek folyamatosan tőle kérdezik, hogy a
hangminőség mikor lesz már „emészthető”, mert rengeteget panaszkodnak, hogy a testületi
üléseket, amelyek adásba kerülnek, egyszerűen nem értik.
Bieberné Réz Ágnes igazgató asszony véleménye szerint minden képviselő elé egy profi mikrofon
kellene, és máris érthetőek lennének a levetített adásban.
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A beszámolóval kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért szavazás következett.
Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a
képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
1./ A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet módosítása
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondta, hogy minden évben meg kell állapítani az intézményi térítési
díjakat, az eddigiekhez hasonlóan továbbra is az a javaslat, hogy a bölcsődei térítési díjnál a 0,forintot tartsák meg. Az előterjesztésben szerepelt ennek az indoklása.
Németh Gábor bizottsági tag hozzátette, hogy az előterjesztés mellékletében az intézményvezetői
kiegészítésben szerepel a bölcsődei étkezési térítési díjnál, hogy 3 fő fizet az étkezésért.
Megkérdezte mi alapján fizetnek étkezési térítési díjat?
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető asszony válaszában elmondta, hogy ez attól függ,
hogyan állapítják meg a személyi térítési díjat. Rettenetesen bonyolult, maga a beszedés és a
kifizetés is, mert azt mondja a törvény, hogy megvan, hogy a fizetésnek a hány százaléka lehet a
térítési díj, össze kell adni az étkezési térítési díjat és a személyi térítési díjat, és így van
meghatározva, hogy valaki csak 10 ezer forintot érhet el. Ha a kettő összege meghaladja, akkor az
egyiket csökkenteni kell.
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag megkérdezte, hogy az ingyenes étkezéshez mennyivel járul
hozzá az önkormányzat?
Lingl Zoltán bizottsági tag válaszában elmondta, az alapanyagot kapják meg, és a rezsit kell
hozzátenni, ez étkezésenként kb. 130 forint.
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag hozzátette, mióta ingyenes az étkezés azóta nem jelzi a szülő,
hogy nem hozza a gyereket a bölcsődébe, az óvodába és ez semmiféle következménnyel nem jár.
Horváth László képviselő-tag úgy gondolja, hogy ezen változtatni kell, ezt a részét eddig nem
ismerte.
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető asszony hozzátette, hogy iskolai szünetek, vagy
egyéb esetekben névre szólóan gyűjtik, hogy a szülő kéri, vagy nem kéri az ellátást. Náluk
ellátáshoz kötött az étkezés.
Horváth László képviselő-tag megkérdezte, arra van-e mód, hogy erre valamilyen statisztikát
vezessenek?
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető asszony elmondta, azt tudják, hogy ha nem ment
a gyerek, hogy mikor van kihúzatva. Akit bejelentenek azt is jelölik külön, és akit nem jelentenek
be pluszban azt is jelölik. Tehát valamilyen statisztikát tudnak ebből csinálni. Fel szokták hívni a
szülők figyelmét ezzel kapcsolatban, mert ez az óvodának pénzbe kerül.
Horváth László képviselő-tag elmondta, amit Váradiné Tóth Mária bizottsági tag is felvetett,
hogy mióta ingyenes az étkezés azóta nem jelzi a szülő, hogy nem hozza a gyereket a bölcsődébe,
az óvodába, ez nem túl szerencsés. Itt nyilván pénz van a dologban, mert az alapanyagot, rezsit ki
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kell fizetni. Javasolta, hogy ha ezt lehet valamilyen módon adminisztrálni, akkor ez legyen
adminisztrálva az elkövetkezendő időszakban, és fél év múlva kerüljön ide a bizottság elé.
Lingl Zoltán bizottsági tag először feltette szavazásra a rendelet-tervezet elfogadását, majd
Horváth László képviselő-tag javaslatát.
Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a rendelet-tervezet elfogadását.
Lingl Zoltán bizottsági tag javaslatának megfelelően az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
28/2016.(IV.27.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága felkéri
Igmándyné Hebling Gabriellát, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde vezetőjét, hogy
készítsen felmérést arról, hogy a be nem jelentett hiányzások milyen arányban fordulnak elő. A
felmérésről készült tájékoztatót a decemberi képviselő-testületi ülésre nyújtsa be.
Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Határidő: azonnal
2./ Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló 8/2015.(III.10.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondta, lényegi változás az, hogy támogatásban csak a jogi
személyiséggel rendelkező bejegyzett szervezetek részesülhetnek. A Pénzügyi Bizottsági ülésen
kiderült számára, hogy aki nem bejegyzett szervezet, de be tud menni olyan alá, aki be van
jegyezve, akkor továbbra is részesülhet támogatásban.
Németh Gábor bizottsági tag javasolta, hogy a bizottság ne fogadja el ezt a határozatot, egyrészt
azért mert az előterjesztésben, indoklásként abszolút nincs benne, hogy ennek miért kell
megszűnnie. Amire hivatkoznak az előterjesztésben, hogy „A kincstár által működtetett
monitoringrendszer keretében a pályázati kiírásra vonatkozó adatok közzétételét és a
monitoringrendszerben nyilvántartott adatok csoportosított lekérdezhetőségét 2016. január 1-től
kell biztosítani. A helyi önkormányzat által nyújtott támogatás esetén az 56/B. § (2) bekezdését és
az 56/C. § (1) bekezdését 2016. március 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy a támogatónak a 2016.
január 1-je és 2016. február 29-e közötti támogatási döntéseknek az e célra rendszeresített
honlapon való közzétételéről 2016. április 15-éig kell a monitoringrendszerbe történő
adatátadással gondoskodnia.” Megnézte, és az 56/B valamint az 56/C pontokban nem erről van
szó. Tehát még mindig nem látja azt, hogy miért kell ezt bevezetni. Ezzel kapcsolatban felhívta
jegyző urat, azt mondta, ha egy csoportot támogatnak, amely nem jogi személyiséggel rendelkező
szervezet és nincs bejegyezve, akkor valóban ez egy személyi juttatásként érvényesül. Az
önkormányzatnak ez után járulékot kell fizetni, a személy, aki kapja, jövedelemként kerül hozzá.
Volt egy olyan megoldás is, hogy intézményeken keresztül próbálták támogatni őket. Sokakat
érint, akikről „lemondanak” ilyen címszó alatt, például a „Gyűszűkék” Foltvarró Klub, a
Színjátszók.
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Lingl Zoltán bizottsági tag hozzátette, nem mondanak le róla, csak közvetlenül nem
támogathatják.
Németh Gábor bizottsági tag megkérdezte, hogyan működne az, ha a Gyűszűkék bemennek az
Országzászló Alapítvány alá, az Országzászló alapítvány pályázik a maximális 250 ezer forintra,
mert ennyi a pályázati határ, akkor hogyan lesz megosztva, osztoznak azon a pénzen? Véleménye
szerint nem gondolták át ezt, és fel sem hívták előtte, hogy mi lenne erre a megoldás. Van egy
civil koncepciója a városnak, amelyben bent vannak a stratégiai egyeztetések. Mellette ott vannak
a Segítő Kezeknek a vakok és gyengén látók, a nyugdíjas klub, ők ki alá mennek be?
Horváth László képviselő-tag megkérdezte mennyi idő van arra, hogy elfogadják a rendelet
módosítást?
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető válaszában elmondta, március 1-el lépett
hatályba ez az új támogatási rendszer. Addig nem lehet kiírni a civil pályázatot, amíg nincs
elfogadva ez a rendelet.
Németh Gábor bizottsági tag hozzátette, pont azokkal szúrnak ki, akik a legrászorultabbak.
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondta, hogy magába a rendeletbe ezt muszáj beépíteni. A
monitoring rendszerbe –akiket támogat az önkormányzat – csak olyanokat tudnak felrakni, aki
bejegyzett szervezet.
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető hozzátette, hogy úgy meg lehetne oldani a
pályázati kiírásban, hogy ebben az esetben más nem civil szervezet betagozódik egy bejegyzett
szervezet alá, akkor kitételként bele lehet írni, hogy adhat be több pályázatot.
Horváth László képviselő-tag hozzátette, egyetért Németh Gábor bizottsági taggal, hogy jó lett
volna egyeztetni vele, főleg a civil kerekasztallal.
Németh Gábor bizottsági tag elmondta, valamilyen megoldást kell erre találni, hogy ne kelljen a
bejegyzett szervezet alá betagozódniuk.
Lingl Zoltán bizottsági tag kiegészítésként elmondta, a rendeletben annyi módosítás lesz, hogy a
jogi személyiséggel rendelkező bejegyzett szervezetek részesülhetnek támogatásban, és így a
magasabb rendű jogszabálynak megfelelnek, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy meg kell
keresni annak a módját, hogy a saját pályázati kiírásukat, hogyan lehet alkalmassá tenni arra, hogy
azok a szervezetek, akik közvetlenül nem pályázhatnak, továbbra sem essenek ki a pályázat
lehetőségéből. Javasolta, hogy fogadják el a rendeletet, hogy jogszerű legyen és hozzanak
határozatot arról, amit az imént megfogalmazott.
Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára a bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja a
képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.
Lingl Zoltán bizottsági tag javaslatának megfelelően az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
29/2016.(IV.27.) határozata
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága javasolja,
hogy keressék meg annak a módját, hogy a saját pályázati kiírásukat, hogyan lehet alkalmassá
tenni arra, hogy azok a szervezetek, akik közvetlenül nem pályázhatnak, továbbra se essenek ki a
pályázat lehetőségéből.
Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Határidő: azonnal
3./ Beszámoló a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2015. évi munkájáról
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondta, elnök asszony észrevétele a beszámolóval kapcsolatban az
volt, hogy ebben a beszámolóban egy szó sincs Zircről, és a tegnapi napon kapott kiegészítő
táblázatot nem érti. A körülményekhez képest jó az ellátás Zircen, de mi lesz, ha meg kell
szüntetni az ügyeletet. Ő is hiányolta a zirci helyzetelemzést, mert ha a zirci önkormányzatnak
van beadva egy beszámoló, akkor az írásos részben is ki kellett volna térni Zircre. Bízik benne, ha
a testületi ülésen itt lesz az erre illetékes, akkor összefoglalja nekik. Érdekelné, hogy a
mentőszervezet hogyan van ellátva mentőtiszttel, mentő orvossal, mentő autókkal mi a helyzet.
Látják, hogy sokat mennek, de az abból nem látszik, hogy az ő feladat ellátásukhoz az ideális
állapotot közelíti vagy esetleg „vért izzadnak”, hogy ki tudják adni a szolgálatokat. Abban az
esetben elfogadásra javasolja a beszámolót, ha a testületi ülésen kiegészítésre kerül.
Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a
képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását, azzal, hogy a képviselő-testületi ülésen a
beszámoló készítője szóban tegyen kiegészítést a tényleges zirci adatokról.
5./ Beszámoló – átfogó értékelés – Zirc városban 2015. évben végzett gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Bereczkiné Papp Krisztina elmondta, elnök asszonynak volt egy kérdése – a támogatott felnőttek
és gyerekek száma a felére csökkent - nincs rá igény vagy nincs rá pénz? Pénz az van az
önkormányzatnak a szociális juttatások önrészén, de tekintve, hogy a feltételrendszer nem
változott, így jövedelem helyzet miatt esnek ki a családok, tehát emelkedtek a jövedelmek, illetve
jobban rámentek a természetbeni juttatás fogalmára, és a családgondozó igénybevételére. És ez
nagyon sokaknak nem tetszik, hogy nem ő osztja be azt a segélyt, amit kap, hanem a
családgondozó. Ez visszafogó erő, inkább nem kérnek segélyt, nehogy a családgondozó kapja
meg és ő vásároljon be nekik. Olyan is előfordult, hogy aki túl sokat jött segélyért, felhívták a
családgondozó figyelmét, nézzenek ki ezekre a családokra, mert ők valószínűleg a gyerekeiket
nem tudják fenntartani.
Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a
képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
6./ Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft-vel kapcsolatos
döntések meghozatala
Lingl Zoltán bizottsági tag hozzátette, hogy elnök asszony már sokszor elmondta, most is az a
véleménye, hogy ennek így nincs értelme, kellene egy önkormányzati működtetésű tourinform
iroda egyben egy teázó, kávézó valahol a városközpontban. Egymást jól kiegészítené
forgalomban, bevételben. A Pénzügyi Bizottsági ülésen olyan döntés született, hogy az
értékesítést elfogadták. A többi tulajdonosnak az ingyen átadást nem fogadták el. Mint
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legnagyobb tulajdonos javasolják a TDM végelszámolását, amelyre biztosítják az 1.950 ezer
forintot.
Horváth László képviselő-tag idézett saját szakdolgozatából, ami azt veti fel, hogy a bakonyi
turizmusnak milyen szervezeti keretekre van szüksége. Egyébként nem TDM-nek, hanem
alapvetően az önkormányzati közösségek, társulások által létrehozott turisztikai szervezői irodát
kell egy ilyen rétegben létrehozni. A turisztikai desztinációs menedzsment intézmény, az
gyakorlatilag Tirol nagyságú turisztikai desztinációknak a menedzselésére szolgál. Ez a TDM, ez
semmilyen szinten sem felel meg a desztinációs menedzsment feltételeinek, egyrészt nincsenek
benne a térségi önkormányzatok, nincs benne tőkeerős turisztikai vállalkozás, ha van, akkor
minimálisan van bent. Gyakorlatilag a város finanszírozza évek óta. Visszanézte egyébként
szintén a saját szakdolgozatára támaszkodva a tourinform irodák korábbi finanszírozását. Úgy
nézett ki, hogy az állam 3 millió forintot adott évente tourinform irodához, a megyei közgyűlés
további 1,5 millió forintot adott, tehát a települési önkormányzatnak nem nagyon kellett ehhez
hozzájárulni, most ez a helyzet megváltozott. Gyakorlatilag a turizmus marketing, egy promóció
bárhol a városban elhelyezhető, hiszen a turizmus, mint tevékenység, alapvetően az utazás napján
kezdődik, amikor valaki elmegy valahova, mert azok a benyomások fogják a későbbiekben
befolyásolni, hogy hogyan fog oda visszamenni, vagy nem visszamenni. Nem akarja az egész
szakdolgozatot felolvasni, de szívesen rendelkezésre bocsájtja mindenkinek. Ez egyébként még
kifejezetten foglalkozik Bakonynána településnek a turisztikai értékeivel és a turisztikai
lehetőségeivel, de átfogó elemzést ad részben a turizmus egészéről, a falusi turizmusról és azon
belül a bakonyi turizmusról is. Visszatérve a TDM-re, azt javasolja, amit egyébként a Pénzügyi
Bizottság is elfogadott, hogy kezdjék el ennek a szervezetnek a felszámolását, arra pénzt
biztosítsanak. A jövőt illetően is az a véleménye, ha sikerül felszámolni, akkor igenis az intézmény
rendszeren belül azt a virtuális marketinget, amire a városnak szüksége van meg tudják oldani.
Ami a turizmusnak a kapcsolatait illeti, tehát a pontmarketinget, azt pedig nyáron, főszezonokban
információs pontokkal, diákokkal szintén meg lehet oldani.
Németh Gábor bizottsági tag megkérdezte, hogy a Múzeumra épített TOP-os pályázat be lesz
adva? Mert a pályázat kimondottan előírja, hogy helyi TDM-ben részt kell venni.
Horváth László képviselő-tag válaszában elmondta, az, hogy elkezdik felszámolni, nem jelenti azt,
hogy megszűnik. A két dolog nem áll összefüggésben egymással. Véleménye szerint nem
nevesítették a pályázatban a helyit, vagy a térségit.
Németh Gábor bizottsági tag hozzátette, ott volt a TDM közgyűlésén, meglátása szerint a
pályázat nem sok jót hoz. Tehát nem sok pluszt tud nekik adni, 20 millió forintról van szó,
aminek 20 %-át önerőből be kell fizetni, amit 3 évre eloszthat a TDM. Ellenben így is 4 millió
forintról van szó.
Horváth László képviselő-tag úgy fogalmazott tegnap, hogy van egy természetes evolúciója
ennek az egész turizmus dolognak. Bakonybél nagyon szépen szerveződik, Balatonalmádiban van
egy turisztikai egyesület, ami szintén nagyon szépen szerveződik. Az látszik, hogy itt valahogy ez
a TDM egy nagydarab kőként odaállt volna ebbe az egész önszerveződő dologba és egyszerűen
semmi nem mozdul előre, mert ez a TDM nem képes erre, a többieket valamilyen szinten
valahogy vissza fogja, hiányzik az inger és ez nem kulminálódik normálisan.
Kasper Ágota bizottsági tag hozzátette, az elmúlt időszakban volt arról szó, hogy ha
Bakonyszentlászló csatlakozik a TDM-hez, akkor velük együtt elérik a 30 ezres vendégéjszaka
számot.
Németh Gábor bizottsági tag elmondta, Bakonyszentlászló a mai napon fog dönteni, hogy
csatlakozik-e.
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Kasper Ágota bizottsági tag hozzátette, hogy 2011 óta „kínlódnak” a TDM-mel, és át kellene
gondolni, hogy egy 4 órás embert hogyan lehetne foglalkoztatni. Húsvétkor is zárva volt a
Tourinform iroda.
Horváth László képviselő-tag most is azt mondja, hogy ez a rendszer nem működik, egyrészt
ehhez kicsi, nincs meg az ambíció benne. Sokszor mondják neki is, hogy ott van a szombat,
vasárnap és a Tourinform iroda be van zárva. Úgy gondolja, hogy maga a szervezet, ebben a
formában, erre a térségre rossz. Szervező iroda kellene, amiben minden önkormányzat benne van
és be lehet hozni a tőkeerős turisztikai vállalkozásokat. Ha elfogadja a döntésüket az apát úr,
abban az esetben is egy gazdasági társaság felszámolása legalább egy év. Ha ez elkezdődik, akkor
tudnak beszélni arról is, hogy ezt a funkciót milyen formában, mennyi pénzből és hogyan
szeretnék tovább. Van ennek egy virtuális része, amit véleménye szerint karban lehet tartani, akár
otthoni munkával. A honlap frissítés, az eseményekről tudósítás otthon is végezhető, vagy akár
intézmény keretében ki lehet osztani a munkát, másrészt van a potenciális találkozás az
információs ponttal. Az információs pont az lehet bármelyik intézményben, ezen kívül még lehet
különböző információs pontokat elhelyezni diákok, egyetemisták bevonásával. Ezt kell
megszervezni, úgy gondolja, nem egy olyan nagy feladat és pénzügyileg sem jelent olyan sokat. A
Pénzügyi Bizottsági ülésen elmondott javaslatát, ezen a bizottsági ülésen is fenntartja, azt
javasolta, hogy első körben ajánlják fel az üzletrészüket a társaknak, ha valaki meg akarja venni,
másrészt meg azt javasolta, hogy abban az esetben adják oda az 1.950 ezer forintot, amennyiben a
TDM tulajdonosi köre úgy dönt, hogy megindítja a cég végelszámolását.
Kasper Ágota bizottsági tag megkérdezte, hogy ezt a javaslatot fogadta el a Pénzügyi Bizottság?
Lingl Zoltán bizottsági tag válaszában elmondta, hogy a felajánlást nem fogadta el. Javasolta a
képviselő-testületnek kezdeményezni a TDM megszüntetését és ehhez 1.950 e Ft-ot
biztosítsanak, abban az esetben, ha a végelszámolás elindul.
A bizottság nem javasolta a képviselő-testületnek az előterjesztés első határozati javaslatának
elfogadását.
Javasolta, hogy ennek megfelelően szavazzon az Emberi Kapcsolatok Bizottság is.
Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára a bizottság 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással nem
javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés első határozati javaslatának elfogadását.
Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára a bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja a
képviselő-testületnek kezdeményezni a TDM megszüntetését és ehhez 1.950 eFt-ot biztosítsanak,
abban az esetben, ha a végelszámolás elindul.
7./ Önkormányzati Nyári Napközis Tábor szervezése
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondta, elnök asszony egyetért az előterjesztéssel. Az
„Önkormányzati Nyári Napközis Tábor” működtetéséhez szükséges költségekre legfeljebb 2 000
e Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat a „Szociális juttatások önrésze” című előirányzata
terhére. Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető asszony kérte, ha bárki tud pedagógus
végzettségű személyt, jelezze neki, mert a napközis táborba szükségük lenne rá.
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető asszony elmondta, hogy náluk is voltak kiírva
állás pályázatok, felvettek két kezdő óvónőt, az egyik Lókúton, a másik Zircen kezd, egyeztetni
fog velük, hogy a nyári időszakban a napközis tábort hogyan lehetne velük megoldani.
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető hozzátette, aki párban dolgozik vele, neki nem
kell szakvégzettség, elég, ha egy fő pedagógus végzettségű.
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Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a
képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
8./ Szálláshely-szolgáltatók támogatásával kapcsolatos döntés meghozatala
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, az
előterjesztő az ott elhangzott javaslatot befogadta, amely arról szólt, hogy a második határozati
javaslatának elfogadását a 2./ pont alábbi módosításával támogatja: „2./ Zirc Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt a pályázati felhívás megjelentetésére amennyiben rendelkezésre áll a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda támogató
véleménye - és a szálláshely-szolgáltatók részére történő megküldésére.”
Megkérdezte, hogy a pályázat lebonyolítójának biztos jó bizottság van beleírva? Mert az Emberi
Kapcsolatok Bizottság van nevesítve, de van Turisztikai Bizottságuk.
Kasper Ágota bizottsági tag egyetért, hogy a pályázat lebonyolítója a Gazdasági, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság legyen.
Horváth László képviselő-tag javasolta, hogy készítse elő a bizottság a pályázatot, a képviselőtestület, pedig döntsön.
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető elmondta, hogy kaptak egy módosított
adatlapot, amit elnök asszonnyal egyeztetett. Kérte tőle, hogy pontosítson az érthetőség kedvéért.
A II.3 pontban, a támogatási cél rövid leírása egészüljön ki az eszköz, termék beszerzésének
időpontjával vagy időtartamával.
Lingl Zoltán bizottsági tag megkérdezte, az átcsoportosítás lehetőségénél, esetleg olyan
formában, ami felsőbb kategóriában nem felhasznált összeg és az alsó kategóriában, pedig
túligénylés van, van-e lehetőség arra, hogy fentről lefele átcsoportosít a testület?
Horváth László képviselő-tag válaszában elmondta, amennyiben a pénz nem fogy el, meglátják
milyen sikere volt, és akkor abszolút pénzmaradványba kerül, vagy kiírják még egyszer a
pályázatot. Arra is van mód, hogy akkor kicsit változtatnak rajta, azt a kategóriát, amit elvittek, azt
kitörlik, és ahol még látnak igényt, ott kiírják még egyszer. Nem okoz problémát, tehát nem
feltétlenül kell egyszer kiírni.
Lingl Zoltán bizottsági tag hozzátette, hogy nyertesség esetén minden pályázónak legyen egy
kötelezettség, hogy minden nyertes szállásadónak adnának akár vendégéjszakánként egy darab
Reguly Múzeumos belépőt, tehát annyi kötelezettsége legyen, hogy adja oda annak, aki ott alszik
nála.
Horváth László képviselő-tag elmondta nincs összefüggés a kettő között. Itt az a lényeg, hogy a
Reguly Múzeum jól prómótálja magát ezeknél a szállásadóknál. Legyenek kint az anyagai, legyen
érdekfeszítő az, amit csinál és akkor a vendég meg fogja fizetni a belépőt. Javasolta, hogy ez most
menjen le, utána nézzék meg a tapasztalatokat, meglátják, hogy ki írják-e még egyszer a
pályázatot, ha igen akkor hogyan. Érti azt, hogy törekednek arra, hogy próbáljanak meg
látogatókat generálni, de alapvetően ez a dolog nem így működik.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés első
határozati javaslatának elfogadását.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a pályázati kiíráshoz
tartozó módosított adatlappal a határozati javaslat elfogadását a következő módosításokkal:
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- a pályázat lebonyolítója és a képviselő-testületi döntés előkészítője az Emberi Kapcsolatok
Bizottsága helyett a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság legyen, valamint a
határozati javaslat 2./ pontja alábbiak szerint módosuljon:
- „2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt a pályázati felhívás
megjelentetésére - amennyiben rendelkezésre áll a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda támogató
véleménye - és a szálláshely-szolgáltatók részére történő megküldésére.”

10./ Tájékoztató Zirc város pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól 2015.
évben
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért szavazás következett.
Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a
képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásulvételét.
11./ Tájékoztató a Települési Értéktár helyzetéről
Lingl Zoltán bizottsági tag hozzátette, hogy elnök asszony véleménye a tájékoztatóval
kapcsolatban az volt, hogy elfogadható, de még sok ötlete lenne, hogy mi kerüljön bele.
Kasper Ágota bizottsági tag véleménye szerint még később bővíthető. Elmondta, a lakosság felé
is kiment a felhívás, csak nem érkezett hozzá semmi.
Lingl Zoltán bizottsági tag hozzátette, hogy egy apró észrevétele van a listával kapcsolatban.
Mindössze annyi, hogy akár mekkora éppen a lista, de az legyen mindig betűrendben, és akkor
azon nem lehet vitatkozni. Javasolta, hogy fogadják el a tájékoztatót, de kérjék, hogy a listát
mindig betűrendben tartsák nyilván.
Kasper Ágota bizottsági tag véleménye szerint esetleg úgy is szét lehet szedni, hogy tárgyi és
személyi.
Lingl Zoltán bizottsági tag javaslatának megfelelően a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
javasolja képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásulvételét, azzal a kiegészítéssel, hogy a helyi
értéktár nyilvántartása betűrendben történjen.
12./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a
képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásulvételét.
13./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a
képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásulvételét.
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15./ „Elmesélem Neked!” történetírói pályázat elbírálásával kapcsolatos döntés
meghozatala
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondta, a bíráló bizottság tagjaira vonatkozóan előzetes
egyeztetéseket folytattak, amely alapján négy személy vállalta előzetesen a pályázat elbírálásával
kapcsolatos feladatokat. Ezen személyek az alábbiak:
- Kirmer Anna Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház szakmai munkatársa
- Cuhavölgyi Klára korábbi történetíró pályázatok résztvevője és nyertese
- Keresztesi Andrea Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
pedagógusa
- Horváth Zsuzsanna III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola pedagógusa
Jelenleg is egyeztetés folyik további főről. A javasolt személy Wimmer Józsefné, aki 56-ban
Zircen élt, és átélte az eseményeket.
Feltette szavazásra a határozati javaslat elfogadását, a fent javasolt személyekkel.
Lingl Zoltán bizottsági tag javaslatának megfelelően az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen
szavazattal, egyhangúan határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
30/2016.(IV.27.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága a Zirc
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által „Elmesélem Neked!” címmel kiírt történetírói
pályázatot elbíráló bizottság tagjainak megválasztja
- Kirmer Anna Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház szakmai munkatársa
- Cuhavölgyi Klára korábbi történetíró pályázatok résztvevője és nyertese
- Keresztesi Andrea Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
pedagógusa
- Horváth Zsuzsanna III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola pedagógusa
- Wimmer Józsefné
2./ A bizottság utasítja az elnököt, hogy az 1./ pontban megjelölt személyeket a bíráló
bizottságba történő megválasztásról értesítse és kérje fel őket a beérkezett pályázatok
elbírálására.
Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: azonnal és folyamatos
17./ Egyéb ügyek
- A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI intézmény
átszervezésével kapcsolatos véleményezés
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondta, két dologról van szó, az egyik az formai. A művészeti
szakközépiskolai nevelés-oktatásnál a megjegyzés rovatban a „művészeti szakközépiskola:
párhuzamos képzés” szerepelne. Tehát helytelen megfogalmazás volt benne, és most javítva lett.
A másik, pedig hogy új telephelyet szeretnének létrehozni. Ennek az a lényege, hogy a
zeneiskolának délután gyakorlatilag most is van olyan foglalkozása, amit náluk tartanak. És, hogy
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intézményesített formába kerüljön, egy darab termet kérnek, ahol az első és második
osztályosoknak tartják a szolfézs órákat. Ezt tudják biztosítani, csak fontosnak gondolta, hogy
megjelöljék a pontos címet az új telephelynek.
Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a
képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
Lingl Zoltán bizottsági tag a nyílt ülést 19 óra 32 perckor berekeszti és áttér a zárt ülés napirendi
pontjának tárgyalására.
K.m.f.

Dr. Benczik Ágnes Adrienn
bizottsági elnök

Váradiné Tóth Mária
bizottsági tag

Lingl Zoltán
bizottsági tag
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