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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
2014. november 25-én 17,05 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
- meghívott a teljes ülésre
Ottó Péter polgármester, Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője, Vörös
Kálmán képviselő, Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde
vezetője
- a 6./ napirendi pont tárgyalásához Kiss Barbara társulási referens

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.
A kiküldött meghívó szerint javaslatot tesz a bizottsági ülés napirendjére, majd indítványozza
a „Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága
ügyrendje” tárgyú előterjesztés napirendre vételét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
1/2014.(XI.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az ülés
napirendjét az alábbiak szerint megállapítja:
1./ Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
2./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet
módosítása
3./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
4./ Zirc, Köztársaság u. 7/D. III. em. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítása,
bérbeadása
7./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága
ügyrendje
Zárt ülés keretében:
5./ Zirc, Fáy A. u. 4/B. I/6. szám alatti 2 szobás lakás bérlőkijelölése
6./ A 2015. évre kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra benyújtott
pályázatok elbírálása
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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
2/2014.(XI.25.) 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

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök a meghívottakra tekintettel javasolja, hogy a zárt
ülés napirendi pontjainak tárgyalásával kezdjék a bizottság ülését.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatja a javaslatot.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Ezt követően a bizottság áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.

4./ Zirc, Köztársaság u. 7/D. III. em. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás
felújítása, bérbeadása
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök javasolja, miszerint az előterjesztés határozati
javaslatának 1./ pontja maradjon változatlan, és a 2./ pontját módosítsák úgy, hogy a Fáy
András utcai lakásra pályázókat meg kell kérdezni, ki tartja fenn továbbra is a pályázatát,
majd közülük megtörténik a bérlőkijelölés, mivel januárban már kiadható lesz a lakás.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
6/2014.(XI.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága a Zirc,
Köztársaság u. 7/D. III. em. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújításával,
bérbeadásával kapcsolatban javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Köztársaság u. 7/D. III. em. 9.
szám alatti 2 szobás bérlakás vonatkozásában maximum 700.000,- Ft összegű, a „Zirci
Városüzemeltetés” Nonprofit Kft-nél képzett lakás-felújítási alapból finanszírozott, az
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti munkák elvégésére utasítja a Kft. ügyvezetőjét.
2./ A képviselő-testület a felújítást követően az 1./ pontban megjelölt lakás bérlőjének a Zirc,
Fáy András u. 4/B. I/6 szám alatti lakás bérletére pályázók – amennyiben
bérletigényüket továbbra is fenntartják – egyikét jelöli ki.
Felelős: 1./ pont esetében: Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője
2./ pont esetében: Ottó Péter polgármester
Határidő: 1./ pont esetében: 2014. december 31.
2./ pont esetében: 2015. január 31.”

1./ Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy a rendeletek módosítása a
bizottságok neveinek változása miatt vált szükségessé, illetve az egyes intézmények
elnevezésének változása került átvezetésre. Hozzáteszi, hogy az előterjesztés tartalmaz egy
kiegészítő határozati javaslatot, mely szerint a helyi közművelődési feladatok ellátásáról és az
ifjúságról szóló önkormányzati rendeleteket felül kell vizsgálni, ezért a bizottság tagjait
utasítják, hogy december 31-ig tegyék meg észrevételeiket, majd utána a polgármester a 2015.
januári képviselő-testületi ülésre vigye be e rendeletek módosítását. Ez technikailag úgy
zajlik, hogy december 31-ig megnézik e rendeleteket, majd a javaslatokkal, észrevételekkel
együtt leadják a hivatal munkatársai részére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelettervezet, valamint a kiegészítő határozati javaslat elfogadását.
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2./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati
rendelet módosítása
Lingl Zoltán bizottsági tag megjegyzi, hogy kiküldésre került egy módosított változat, amely
számszakilag nem érint semmit, csupán egy régi elnevezés maradt benn az előterjesztésben.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-módosítás
elfogadását.

3./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak
véleményezése
Lingl Zoltán bizottsági tag jelzi, hogy a határozati javaslat 1./ pontja nem jó.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető szerint nincs benne hiba, ugyanis egyeztetett a
kormányhivatallal és a képviselő-testületnek csak Zircet kell elfogadni, a tagintézményekét
pedig az adott települési képviselő-testületek fogadják el.
Lingl Zoltán bizottsági tag pontosítja a határozati javaslat 1./ pontját, mely szerint
„…..egyetért azzal, hogy Zirc város teljes közigazgatási területe a Zirci Reguly Antal Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5., 8420 Zirc,
Köztársaság u. 3.) felvételi körzetébe tartozik”.
Kérdés
Ottó Péter polgármester kérdezi, ez nem jelenti a szülők kizárását azon lehetőségből, hogy
más iskolába elvigyék a gyermekeiket?
Lingl Zoltán bizottsági tag válasza, hogy nem. Hozzáteszi, ez arról szól, hogy a zircieket
kötelező felvenni, aki pedig máshova akar menni, elmehet. Tehát, a szabad iskolaválasztás
már működik. A lényeg, hogy kötelezően fel kell venni a zirci gyerekeket, ha van hely, akkor
az iskola körzetébe tartozókat, s amennyiben még mindig marad hely, úgy jöhetnek az eplényi
gyerekek. A zirci gyerekek is ugyanúgy mehetnek más település általános iskolájába.
Hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
7/2014.(XI.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezésével
kapcsolatos határozati javaslat elfogadását az 1./ pont alábbiak szerinti módosításával:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az előterjesztés mellékletét képező
körzethatárra vonatkozó tervezetnek megfelelően – egyetért azzal, hogy Zirc város teljes
közigazgatási területe a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola (8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5., 8420 Zirc, Köztársaság u. 3.) felvételi körzetébe
tartozik.”

7./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága
ügyrendje
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
8/2014.(XI.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az Emberi
Kapcsolatok Bizottság ügyrendjét 2014. november 26-i hatályba lépéssel jóváhagyja.
Felelős Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök az ülést 18 óra 30 perckor berekeszti.

K.m.f

Dr. Benczik Ágnes Adrienn
bizottsági elnök

Németh Gábor
bizottsági tag

