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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
2014. december 11-én 17,30 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
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője, Bieberné Réz Ágnes Békefi Antal
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatója, Igmándyné Hebling Gabriella
Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde vezetője
- a 9./ napirendi pont tárgyalásához Nagyné Fáró Katalin Zirci Járás Szociális Szolgáltató
Központ vezetője

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
tájékoztatóként a „Zirc város karácsonyi díszkivilágítása” 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
9/2014.(XII.11.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az ülés
napirendjét az alábbiak szerint megállapítja:
1./ A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII, törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjára vonatkozóan
2./ A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet módosítása
3./ Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(V.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013.(XII.18.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata a helyi járatú autóbuszbérlet támogatására
vonatkozóan
5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve
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6./ Borzavár Községi Önkormányzatnak a Zirc és Lókút Óvodatársuláshoz való csatlakozási
szándékról szóló döntés meghozatala
7./ A Zirc, Damjanich u. 1/A. szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló döntés
8./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2014-2020. évekre szóló
továbbképzési tervének jóváhagyása
9./ A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés
jóváhagyása
10./ BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi
pályázati elbírálás – tájékoztató
11./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
12./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal
Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2015. évi munkatervének elfogadása
13./ Zirc város karácsonyi díszkivilágítása
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
10/2014.(XII.11.) 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 9./
és a 6./ napirendi pontok tárgyalásával kezdjék a bizottság ülését. Javasolja továbbá, hogy a
városi könyvtár és művelődési házzal, illetve a múzeummal kapcsolatos napirendi pontokat
egy blokkba kötve az ülés végén vitassák meg, mivel a múzeum igazgatója jelezte, hogy
késve érkezik.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatja a javaslatot.
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
9./ A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés
jóváhagyása
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető elmondja, az előterjesztés elkészítésének oka egyfajta
biztonság azért, hogy a város valamit tenni szeretne az ügyben annak ellenére, hogy nem
kötelező feladat és a jogszabályok előírják a hajléktalan-ellátás valamilyen módon történő
megoldását, de nem intézményesített szinten. Úgy gondolja és a tapasztalatok azt mutatják,
hogy annak, aki akar magáért tenni, lehetett ruhát adni, segítséget nyújtani munkalehetőség
keresésében. Ugyanakkor vannak olyanok, akik egyáltalán nem hajlandók tenni magukért,
semmiféle segítséget nem fogadnak el.
Kérdés
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök kérdezi, hány személy van, aki valóban a
szabadban tölti az éjszakát?
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető válasza szerint mindenki úgy nyilatkozott, hogy van
szállása, s ebből következően felvetődik, hajléktalan vagy sem. Valószínű jövedelmezőbb
napközben az utcán tartózkodni, mint egy szabályokkal körbeírt munkahelyre rendszeresen
elmenni és munkát végezni. Megjegyzi, volt olyan, aki nyilatkozott, hogy elmegy hajléktalan
szállóra, ami megtörtént, de pár nap után visszajött. Két ember úgy nyilatkozott, hogy
hajléktalan szállóra nem megy el, de ha úgy adódik, akkor a krízisautót igénybe veszi.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök kérdése az ellátási szerződés-tervezet 4.
pontjával kapcsolatos.
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető válasza, hogy a szerződés-tervezet korábbi változata
szerint, ha az önkormányzat szeretett volna két helyet fenntartatni – ha van igénybevétel, ha
nincs –, ki kellett volna fizetni a havi 21.000,- Ft-ot. E tekintetben egyeztettek, így a mostani
tervezet 4. pontja szerint csak az igénybevétel után kell fizetni. Hangsúlyozza, ennél jobb
lehetőség nincs, de az első hónap ingyenes az ellátásban.
Véleménye szerint érdemes elfogadni így a szerződés-tervezetet.
Hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő
ellátási szerződés-tervezet elfogadását.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök örömmel fogadta a szociális térkép elkészítésére
vonatkozó javaslatot. Jelzi, hogy még karácsony előtt sikerül ismét szereznie nagyobb
tételben adományt, amit eddig is a védőnők közreműködésével osztottak szét. Kéri az
intézményvezetőt, hogy az adomány szétosztásában segítsenek.
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Nagyné Fáró Katalin intézményvezető egyetért a szociális térkép elkészítésével, ugyanis a
legutóbbi népszámlálás alkalmával talált 3-4 olyan fogyatékost, aki azóta bekerült az
intézmény ellátó rendszerébe.
A kérdőív tekintetében nyilván egyeztetni kell az önkormányzattal, hogy egyáltalán mire
kíváncsiak, mit szeretnének megtudni a lakosságtól. Ugyanis, ha a segélyezés változik, akkor
nem lesz egyszerű a dolog, hogy az a kevés pénz célirányosan a valóban rászorulóhoz jusson.
Lingl Zoltán bizottsági tag jelzi, hogy a pénzügyi bizottság ülésén egyik bizottsági tag
javasolt a júniusi munkaterv szerinti testületi ülésre egy tájékoztatót Zirc város munkaügyi
helyzetéről. Nem statisztikát szeretnének látni, hanem ténylegesen a családokban hányan
dolgoznak vagy nem, milyen iskolai végzettséggel rendelkeznek az emberek. Kéri, hogy a
szociális térképhez összeállításra kerülő kérdőív erre is térjen ki, mert e módszernél jobb
információt úgysem lehetne összeszedni.
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető ezért mondta, össze kell egyeztetni, mit akarnak a
lakosságtól, mi a fontos ahhoz, hogy a segélyek célirányosan és jó helyre kerüljenek.

A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a Zirc Város Szociális Térképe elkészítésére vonatkozó határozati
javaslat elfogadását.

6./ Borzavár Községi Önkormányzatnak a Zirc és Lókút Óvodatársuláshoz való
csatlakozási szándékról szóló döntés meghozatala
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy meghívták a
borzavári óvoda vezetőjét, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a bizottság
ülésén. Az óvodavezető elmondta, a borzavári óvodában két óvónő dolgozik, és az egyik
probléma, hogy a vezető óvónőnek lényegesen alacsonyabb az óraszáma, s emiatt kellene
még egy félállású óvónő ahhoz, hogy a két csoportot vinni lehessen. Igazából a gyereklétszám
is olyan alacsony, hogy méltányossággal éppen működik vagy sem, mindemellett az
óvodavezető nem szeretne tovább vezető maradni.
Úgy véli, a leírtak és a kapott információk alapján ez egy teljesen működőképes dolog lehet.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag beszélt a zirci óvoda vezetőjével, s megkérdezte, mi ennek
a pozitívuma, illetve a negatívuma. A negatívuma csupán annyi, hogy többletmunkát ró a
vezetőre, de ő ezt vállalja. Ez többletköltséggel nem jár. A pozitívuma, hogy miután igen
nagy a vezető óvónő órakedvezménye, ezért nehéz a szakszerű feladatellátást megoldani.
Amennyiben átkerül a zirci óvodához, akkor a tagintézmény-vezetőnek lényegesen kisebb
lesz az órakedvezménye.
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök véleménye szerint vannak olyan gyermekek,
akiknek szükségük van a kisebb létszámú óvodára.
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető elmondja, hogy a borzavári óvodából már volt
sajátos nevelési igényű gyerekük.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök igazából nem ilyen gyermekekre gondolt, de
ismert olyat, akinek a kis létszámú csoport jót tett az óvodában.
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető úgy gondolja, minden település ameddig lehet,
tartsa meg az óvodát, ne cipeljék a gyerekeket, ha nem muszáj. A borzavári óvoda
megmaradásának a jogi lehetősége ebben a felállásban is megvan. Levelében leírta, hogy
működtek már több tagintézménnyel is, s véleménye szerint viszonylag rugalmasan tudták
kezelni a helyzetet. Hozzáteszi, annyi előnye van Zirc Város Önkormányzatának, hogy a
társulási megállapodás szerint egy megfelelő képlettel az intézményvezető, az óvodatitkár, az
adminisztrátor és a munkaközösség-vezető bérének egy részét ők finanszírozzák. A
munkáltatói feladatok pedig három fővel növekszenek.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető az alábbiak szerint kiegészíti a határozati javaslat 6./
pontját, mivel abból a felhatalmazó rész kimaradt:
„6./ ………………. és a Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsát, valamint felhatalmazza a 2./
és 3./ pontokban foglalt dokumentumok aláírására.”
Kasper Ágota bizottsági tag reméli, hogy Olaszfalu példája nem fog megismétlődni, s
abszolút komolyan gondolják a csatlakozást.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
11/2014.(XII.11.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
Borzavár Községi Önkormányzat Zirc és Lókút Óvodatársuláshoz való csatlakozási
szándékáról szóló határozati javaslat 6./ pontjának alábbiak szerinti kiegészítését:
„6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy ezen
döntéséről tájékoztassa Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületét, Lókút
Község Önkormányzat Képviselő-testületét és a Zirc és Lókút Óvodatársulás Tanácsát,
valamint felhatalmazza a 2./ és 3./ pontokban foglalt dokumentumok aláírására.”
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1./ A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII, törvény végrehajtásáról szóló 18/1993.(XII.13.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjára
vonatkozóan
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota bizottsági tag felveti, hogy a nem társasházi bérlakások havi bére kevesebb,
mint a társasházi összkomfortos bérlakásoké, ugyanis a nem társasházi összkomfortos lakás
más körülményeket biztosít, mint egy társasházi.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető tudomása szerint két nem társasházi lakás van,
melyek közül az egyik állaga nem éppen kifogástalan.
Kasper Ágota bizottsági tag utal arra, hogy a Damjanich u. 1. szám alatti lakásokat nem rég
felújították.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető ezzel egyetért, viszont az ottani 1 szobás lakás
elosztása nem igazán jó.
Kasper Ágota bizottsági tag számára igazából a Damjanich utcai lakások kapcsán vetődött fel,
hogy a nem társasházi piaci alapú összkomfortos lakások bérleti díja miért kevesebb, mint a
társasházi összkomfortos lakásoké, mivel a két lakástípusnál nem azonosak a körülmények,
ugyanis ahol esetleg kisgyermek van, ott az udvar megfizethetetlen.
Németh Gábor bizottsági tag véleménye szerint a bizottság tegyen javaslatot e lakások
esetében a díjemelésre.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megfogalmazása szerint a bizottság javasolja a
nem társasházi bérlakások – összkomfortos lakás esetében – piaci alapú bérleti díj
megemelését a társasházi bérlakások piaci alapú bérleti díjának összegére a többi
önkormányzati lakás bérleti díjának változatlanul hagyása mellett.

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
12/2014.(XII.11.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
18/1993.(XII.13.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében a nem társasházi
bérlakások – összkomfortos lakás esetében – piaci alapú bérleti díj megemelését a társasházi
bérlakások piaci alapú bérleti díjának összegére a többi önkormányzati lakás bérleti díjának
változatlanul hagyása mellett.

2./ A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet módosítása
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök utal az előterjesztés bevezetőjére, mely szerint a
középiskolai tanulók esetében megtörtént a „szintre hozás”, továbbá az étkeztetés
minőségének iskolaorvossal, védőnővel egyeztetett módosítása. Elmondja, hogy a védőnő
tájékoztatása szerint ez nem valósult meg. Említi, annak idején felvetődött, miszerint a
szakképző iskola kollégiumában a reggeli mennyisége annyira kevés, hogy mire a gyerekek
délután ebédelni tudnak nagyon éhesek, ezért bőségesebb reggelit vagy tízórait kellene adni.
Ugyanakkor minden este meleg étel van, ami viszont nagyon sok. A kimutatásból látja, hogy
a pénzt átcsoportosították, de a védőnő azt mondta, nem tapasztalják a különbséget.
E kérdésbe nem igazán szeretne mélyebben belemenni, de jelzi, hogy hónapok óta rengeteg
panasz van az étkezésekre, főleg az óvodás gyermekek szülei részéről.
Hozzászólás
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető úgy látja, hogy az élelmezésvezető fokozatosan
próbálja bevezetni azt, ami január 1-jétől már kötelező lesz. Tapasztalataik szerint nagyon
nehezen fogadják el a gyerekek az egészségesebb élelmiszereket.
Lingl Zoltán bizottsági tag megjegyzi, több éves folyamat eredménye a normás táblázat, mert
amikor a szakképző iskola konyháját is át kellett vennie az önkormányzatnak, akkor derült ki,
hogy az ottani nyersanyag-norma köszönő viszonyban sincs az általános iskola konyháján
alkalmazottal. Azóta folyamatos a közelítés, s ha megtörténik a vacsora és a reggeli közötti
átcsoportosítás, akkor már egységes lesz a térítési díj az önkormányzati konyha mindegyik
telephelyén.
Hozzáteszi, hogy az étkeztetés területén az általános iskolai tapasztalatok nem rosszak.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök úgy gondolja, a reformkonyhát meg fogják
tanulni, s nyilván erősítik őket benne, de a szülőknek elsősorban nem a reformkonyhai
dolgokkal van problémája.
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A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról,
valamint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet
módosításának elfogadását.

3./ Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
14/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Lingl Zoltán bizottsági tag a javaslatát változatlanul fenntartja. Elmondja, hogy a rendeletmódosítás tartalmazza a képviselői tiszteletdíj mértékét, a hozzákapcsolódó szankciókat, a
tanuszodának az önként vállalt feladatok közé történő beemelését és a vendégétkeztetés
térítési díj beszedésére vonatkozó szabályzat megalkotásának polgármesterre történő
átruházását, illetve a függelékeken a bizottsági tagságok átvezetését.
Kitér arra, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén a módosító rendelet-tervezet elemeit
külön-külön megszavaztatta, melyek közül a bizottság az első hármat nem fogadta el, míg a
térítési díj beszedésével kapcsolatos dolgot, illetve a függelékeken történő átvezetést
elfogadta.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök úgy gondolja, a függelékeken történő átvezetés
nem kérdés. A vendégétkeztetéssel összefüggő térítési díjak beszedésének rendjére vonatkozó
szabályzat elkészítését a Pénzügyi Osztály kezdeményezte, ezért nyilván azt elfogadják. A
tanuszodára vonatkozóan egyetlen problémája volt, hogy miért nem került be a rendeletbe
már korábban. A szankciókkal kapcsolatban az a véleménye, hogy hagyják békén a
képviselőket, illetve a bizottsági tagokat. Nem érti, miért kell előre rágódni azon, hogy kit
hogyan büntetnek meg, amikor egyelőre mindenki tisztességesen dolgozik. Még nincs is meg
a tiszteletdíj szabályzat, de már szankcionálják. Felveti, ha esetleg nem lesz tiszteletdíj, akkor
mit fognak szankcionálni? A tiszteletdíjat illetően megbeszélték, hogy közelíteni kellene a
két álláspontot egymáshoz.
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy a jogszabály leírja, miszerint az ülésekről való
távolmaradást valahogy szankcionálni kell. Véleménye szerint az, amit a legutóbbi rendeletmódosításkor elfogadtak, eléggé vicces.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök kérdezi, mi a különbség a korábban elfogadott és
a mostani szankciók között?
Lingl Zoltán bizottsági tag válasza szerint két lényeges különbség van. Az egyik, hogy a most
hatályos rendelet szerint semmiféle következménye nincs, ha a képviselő a testületi ülések 50
%-án jelen van. Úgy gondolja, ha a képviselő a testületi ülések felén nincs jelen – teljesen
mindegy milyen okból –, akkor nem tud 100 %-osan részt venni a munkában. A 75 %
tapasztalati adat, ugyanis 2002. óta az üléseken történő átlagos részvétel 76 % az összes
képviselő vonatkozásában.
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök szerint ez rendben van, de bárkivel megtörténhet,
hogy beteg lesz, és egy fél évben van hat testületi ülés. Amennyiben a hat ülésből hiányzik,
akkor miért büntessék azt, akinek úgyis megvan a maga baja. Miért nem feltételezik
egymásról azt, hogy becsületesen el fognak járni ülésekre.
Lingl Zoltán bizottsági tag utal a hatályos rendeletre, mely szerint, ha valaki nem tud részt
venni a testületi üléseken, akkor nem kap tiszteletdíjat. A mostani javaslat nem nullázza le a
tiszteletdíjat.
Kérdésre elmondja, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság nem fogadta el a tiszteletdíjra vonatkozó
javaslatot, abban maradtak, hogy januárban visszatérnek e kérdésre.
Kasper Ágota bizottsági tag idéz a módosító rendelet-tervezet 1. §-ában szereplő 4/A. § (4)
bekezdéséből, mely szerint javaslatot tehet a tiszteletdíj lemondás munkáltatói közterhekkel
növelt összege erejéig Zirc településhez köthető civil szerveződés, karitatív tevékenység,
városi rendezvény támogatására. Nem tudja megengedhető-e, de idetenné az intézményi
tevékenységet is, hogy adott esetben például a könyvtárat, az iskolát vagy bármelyik Zircen
működő intézményt támogathassa a képviselő.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető szerint, ha valamely intézménynek adják a
tiszteletdíjat, akkor valószínűleg az alapítványukon keresztül teszik meg. Azt nem tudja
– miután nem a pénzügyi területen dolgozik –, hogy intézmény esetében megoldható-e így
támogatásként.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök javasolja, a testületi ülésig kérdezzék meg a
Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy tiszteletdíj lemondással az intézmények támogatására van-e
lehetőség.
Lingl Zoltán bizottsági tag ezzel egyetért, ha a bizottság foglalkozik a tiszteletdíj kérdésével.
Amennyiben nem foglalkozik vele, akkor a tiszteletdíjjal kapcsolatos rendelet-módosításkor
erre vissza kell térni.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 1 igen szavazattal, 4 nem
szavazattal nem támogatja a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló módosító rendelet-tervezet 1. és 2. §-ában foglalt, a képviselői
tiszteletdíjakkal és a szankciókkal kapcsolatos rendelkezések elfogadását.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatja a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló módosító rendelet-tervezet 3. §-ában foglalt, az önként vállalt feladatokra vonatkozó
rendelkezés elfogadását.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatja a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló módosító rendelet-tervezet 4. §-ában foglalt, az étkeztetéssel összefüggő térítési díjak
beszedésének rendjére vonatkozó szabályzat megalkotásának polgármesterre történő
átruházásával kapcsolatos rendelkezés elfogadását.
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A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatja a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló módosító rendelet-tervezet 5. és 6. §-ában foglalt rendelkezések elfogadását.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló módosító rendelet-tervezet 3., 4., 5. és 6. §-aiban foglaltak elfogadását.

4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013.(XII.18.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata a helyi járatú autóbuszbérlet támogatására
vonatkozóan
Németh Gábor bizottsági tag megjegyzi, hogy annak idején ő vetette fel a 600,- Ft-ra történő
emelést. Az előterjesztésben leírt indokolással nem ért egyet. Javasolja, hogy készüljön egy
felmérés, mert egyszerűen nem akarja elhinni, hogy nincs erre igény.
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy megtörtént a felmérés és sajnos ezzel is úgy jártak,
mint jó néhány más dologgal, ugyanis igen csekély volt az érdeklődés.
Németh Gábor bizottsági tag ettől függetlenül javasolja, hogy a 28 gyerek és a nyugdíjasok
kapják meg a 600,- Ft támogatást.
Lingl Zoltán bizottsági tag jelzi, a 300,- Ft-os támogatásra mondta 28 gyerek, hogy megveszi
a bérletet, majd utána nem tudták rábeszélni őket.
Németh Gábor bizottsági tag kérdezi, mi van akkor, ha az a 10 gyerek kapja meg a 600,- Ftot, aki most is igénybe veszi a támogatást?
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető utal arra, hogy a szolgáltató a helyi járatú
autóbuszbérletekért 1.700,- Ft-ot kap. A cél az lett volna, hogy nagyobb legyen az
igénybevétel, mert ez által az államtól nagyobb támogatást tud lehívni a szolgáltató, így a
helyi járati üzemeltetés önkormányzati támogatásának összege csökkent volna. Tehát, ez nem
valósult meg, és elutasításuk sem volt. Hangsúlyozza, nincs rá érdeklődés.
Németh Gábor bizottsági tag úgy gondolja, ettől függetlenül be kellene vezetni, s attól, hogy
volt egy igényfelmérés a későbbiek során még lehet érdeklődés.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető szerint az a probléma, hogy korábban alanyi jogon
járt minden nyugdíjasnak, aki nem töltötte be a 65. életévét. Ez sok ellentétet szült az emberek
között, s nem érezték igazságosnak. Miután most már csak szociális alapon lehet támogatást
nyújtani magánszemélyeknek, ezért beépítésre került egy bizonyos jövedelemkorlát. A szülők
esetében azt érzi, hogy nem hajlandók abban együttműködni, hogy jövedelemigazolást
kérjenek a munkahelyüktől.
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Az a szülő, akinek a jövedelme nem haladta meg a rendelet szerinti jövedelemhatárt, be is
hozta az igazolást, mert neki megért annyit, hogy egy évben megkapja a 12 x 300,- Ft-os
támogatást a gyerekre. Említi, hogy jövőre változik a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény és szigorodni fog ez az egész rendszer.
Megjegyzi, hogy ezt a dolgot korlátozza még a helyi járat útvonala.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök úgy véli, érdemes lenne módosítani a helyi járat
útvonalát, mert lehet, hogy az idős emberek közül többen vennének bérletet, ha az orvosi
rendelő útba esne.
Német Gábor bizottsági tag véleménye szerint is mindenképpen át kell alakítani, mert az
lenne a helyi járat célja, hogy minél többen igénybe vegyék.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök javasolja, hogy a helyi járati útvonal
módosításához kapcsolódóan térjenek majd vissza a bérlet támogatás kérdésére.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal javasolja a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban a helyi járatú autóbuszbérlet
támogatására vonatkozó határozati javaslat elfogadását.

5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető jelzi, hogy az önkormányzati választások miatt a
bölcsődei érdekképviseleti fórumba a képviselő-testülettől delegálni kell egy tagot, és
szeretné, ha ez a januári testületi ülésen napirendre kerülne.
Kasper Ágota bizottsági tag emlékezete szerint a tanuszodával kapcsolatban márciusig készül
egy műszaki felülvizsgálat, és ezt hiányolja a munkatervből.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető megjegyzi, csak azért maradt ki a munkatervből,
mert képviselő-testületi határozat kötelezi a hivatal munkatársait az előterjesztés elkészítésére.

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
13/2014.(XII.11.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága javasolja,
hogy a képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervébe az alábbi napirendi pontok kerüljenek
be:
- 2015. január 29. – „Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde bölcsődei érdekképviseleti
fórumába tag delegálása”
- 2015. március 26. – „A Tanuszoda költséghatékonyabb üzemeltetési és fejlesztési
lehetőségeinek vizsgálata”

7./ A Zirc, Damjanich u. 1/A. szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló döntés
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető jelzi, hogy a határozati javaslatban elírás történt,
mert 2015. április 1. a helyes dátum. Hozzáteszi, a szerződésben konkrétan a 2015. március
31. szerepel, a bérlő ebből tudni fogja, hogy április 1-jével ki kell költöznie a lakásból.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartózkodással javasolja a Zirc, Damjanich u. 1/A szám alatti ingatlan hasznosításával
kapcsolatos határozati javaslat elfogadását.

10./ BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi
pályázati elbírálás – tájékoztató
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati elbírálásáról szóló tájékoztató tudomásulvételét.
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13./ Zirc város karácsonyi díszkivilágítása
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, a november 27-i közmeghallgatáson
felvetődött a karácsonyi díszkivilágítás kérdése, ami kapcsán a hétvégén felkerült egy fotó az
Internetre a két karácsonyfáról, majd kialakult egy beszélgetés, melynek lényege, hogy nem
szép és másképp kellene elkészíteni. A közmeghallgatáson e tekintetben elhangzottakat úgy
élte meg, hogy abszolút építő és jó szándékú kezdeményezés volt a városban, aminek a vége
az lett, hogy többen pénzbeli felajánlást tettek. Teljesen fellelkesedett és elkezdett
gondolkodni, majd utánanézni, hol, milyen fényfűzért lehet kapni, hogyan lehet rögzíteni.
Kölcsönkért egy parasztszánt, mert úgy gondolja, a gyerekek nagyon élveznék, ha arra fel
lehetne mászni.
Ottó Péter polgármester megérkezik az ülésterembe.
Beszélt az adventi koszorú egyik készítőjével, aki igen elkeseredett, mert a koszorú
környékén nagy a sár és nem lehet megközelíteni, a sötét miatt pedig nem látszik. Erre jött az
ötlet, hogy szerezzenek az erdészettől egy magas fenyőfát, amit díszítsenek fel a város
karácsonyfájaként, és oldják meg valamilyen módon a terület megközelíthetőségét.
Horváth László képviselő felvetette, hogy készít egy előterjesztést, mely szerint a képviselőtestület e célra biztosítson 250.000,- Ft-ot, ami az egyéb felajánlásokkal együtt bőven fedezte
volna az elképzeléseket. Az előterjesztésnek volt még egy lényeges pontja, miszerint
gondolkodjanak előre, s az idén elköltött pénzt és a megvásárolt dolgokat is felhasználva
kérjék fel a gimnazistákat, hogy készítsenek egy látványtervet, melynek átgondolására,
megvalósítására jövő karácsonyig bőven van idő. Az előterjesztés benyújtását követően
kaptak egy választ, hogy polgármester úr, illetve a hivatal is gondolkodott ez ügyben és
megrendeltek 9 db kandeláberre szerelhető fényfűzért.
Ottó Péter polgármester kifejti, hogy évek óta téma a városban a díszkivilágítás. Lehet, hogy
nem olyan szinten, mint ahogy most az Interneten és a helyi közvélemény előtt megjelent. A
gazdasági társaság néhány éve vette meg a mostani fényfüzéreket, amit feltettek a Rákóczi
téren két fenyőfára. Összességében nem voltak negatív visszajelzések, s úgy gondolja, a
korábbi időszakhoz képest egy pici előrelépés volt. Számára is kopár a város, és szeretné, ha
egy kicsit színesebb lenne. Közmeghallgatáson is elmondta, hogy az arany középutat kellene
megtalálni, ezért dolgoznak az ügy érdekében. Elkövette azt a hibát, hogy nem kérdezte meg a
Városüzemeltetési Osztály vezetőjét – mivel a feladatot már korábban kapták –, mert akkor a
felvetésre konkrétabb választ tudott volna adni. A közmeghallgatást követően rendelték meg
az elemeket, a beszerzésnek jó egy hetes az átfutási ideje, úgy hogy a héten sor kerül a
felszerelésükre. Ezt egyszer kell megvásárolni, s miután tartós termékről van szó, ezért a
beruházás nem erre az évre szól, hanem remélhetőleg több évre.
Megjegyzi, két bizottság is foglalkozott a témával, mindegyik támogatja az előterjesztésben
foglaltakat. Azért, hogy haladni tudjanak és a díszítés minél előbb megvalósulhasson kéri,
hogy ha a közvilágítás hálózatára kell rákötni a fényfüzért, akkor holnap itt lesznek a szerelők
és ebben lépéseket lehetne tenni. Amennyiben más betáplálásban gondolkodnak, akkor nincs
jelentősége.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök arra gondolt, hogy az út melletti fák közül azt
díszítik fel, melyek díszíthetők. A villanyszerelők úgy tájékoztatták, hogy a fényfüzérek
áramellátása megoldható a fák közé kihelyezett kiállásokkal. Hangsúlyozza, ez ügyben tovább
nem lépett, hogy technikailag hogyan lehet megoldani.

15
Horváth László képviselő megérkezik az ülésterembe.
Ottó Péter polgármester úgy véli, valószínű a villanyszerelők is a közvilágítás oszlopában
gondolkodtak, mivel az van legközelebb. Jó lenne tudni, hova tervezték a telepítését, s mire
van szükség áram szempontjából, mert holnap meg lehetne oldani a rákötést.
Kasper Ágota bizottsági tag véleménye szerint a közmeghallgatáson jelezni kellett volna,
hogy elindították a dolgot, mert így kellemetlen helyzetbe került, aki mert gondolkodni és jól
gondolkodott.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök javasolja, hogy a Rákóczi téren az izzósort
tegyék fel keresztbe a fenyőfákra, majd kérjenek az erdészettől egy nagy fenyőfát, amire apró
izzókat vennének.

11./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyása

Bieberné Réz Ágnes igazgató elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot az
intézményi összevonást követően 2012. évben tárgyalta utoljára a bizottság. A most
benyújtott szabályzatban már a módosított intézményi logó szerepel, illetve tartalmazza az új
szakfeladat rendet.
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
14/2014.(XII.11.) határozata
a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásáról
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Kapcsolatok Bizottsága Békefi Antal
Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Szervezeti és Működési Szabályzatát az
előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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8./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2014-2020. évekre
szóló továbbképzési tervének jóváhagyása
Kérdés
Németh Gábor bizottsági tag érdeklődik Encz Ilona „Felkészülés a minőséget szolgáló
minőségi önértékelésre” című akkreditált képzésével kapcsolatban.
Bieberné Réz Ágnes igazgató válasza, hogy ez a minőségirányítás és a minőségmenedzsment
egy következő lépése lesz, amikor az intézményben önértékelést fognak végezni. Hozzáteszi,
hogy a könyvtárra vonatkozóan valamilyen szinten már kötelező. Tehát, jövőre
minőségirányítást kell majd kidolgozniuk, mert 2016-tól azt a könyvtárat, amelyik ezt nem
teszi meg, a nyilvános könyvtárak listájáról levehetik.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök kérdezi, milyen a könyvtár látogatottsága?
Hogyan élik meg, hogy nem igazán akarnak olvasni a gyerekek?
Bieberné Réz Ágnes igazgató elmondja, a gyerekeknél veszik észre, hogy időnként csökken
az olvasók száma. Az olvasói pályázatok miatt azonban többen felkeresik őket. A felnőtt
korosztály gyakrabban látogatja a könyvtárat. Általános és középiskolás gyerekek egyre
kevesebben vannak, ezért folyamatosan gondolkodnak, hogyan lehetne őket visszacsábítani.
Hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 20142020. évekre szóló továbbképzési tervének jóváhagyásával kapcsolatos határozati javaslat
elfogadását.

12./ A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly
Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2015. évi munkatervének elfogadása
Kérdés
Kasper Ágota bizottsági tag kérdezi, gondolkodtak-e az Alkotmány utcai telephely tetőterének
leválasztásán?
Bieberné Réz Ágnes igazgató válasza szerint tervezik és irodákat szeretnének kialakítani.
Németh Gábor bizottsági tag jónak tartja a könyvtár és művelődési ház munkatervét.
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Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatója
megérkezik az ülésterembe.
Németh Gábor bizottsági tag kérdezi, hogyan működik az intézmény munkatervkészítése,
mennyire van összhangban a költségvetéssel?
Bieberné Réz Ágnes igazgató válasza, hogy igazából a tárgyi feltételek biztosítása lesz
költségvetés függő.
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató elmondja, hogy az intézmény fejlődik, de az épületet, a
személyi és a műszaki állományt, illetve a tevékenységet is fejleszteni kell. A munkatervet
három pontban foglalta össze. Egyrészt, hogyan tudják elsősorban az ez évi fejlesztéseket
hasznosítani, másrészt milyen lépések szükségesek a további fejlesztéshez, s ehhez milyen
támogatásra van szükségük.
Kitér arra, hogy ebben az évben két nagy projektjük zárult. Az egyik a TIOP fejlesztés, a
másik a TÁMOP program, ami az iskolákkal való kapcsolatra épült, viszont rengeteg
eszközbeszerzést tett lehetővé. Az elkészült fejlesztések hasznosítása egyrészt a látogatható
raktár közönség általi látogathatóságát, az iskoláscsoportoknak megfelelő programok
biztosítását jelenti, másrészt egy helytörténeti gyűjtemény.
A további fejlesztéseket illetően kifejti, hogy a múzeum három lábon áll: a finnugor – Reguly
rész, a helytörténeti rész és a népművészeti alkotóház. A látogatható raktár az udvari szárny
emeletén valósult meg egy új padlástérben, s egy olyan pályázatból, ami a földszinti műhely
felújítására irányult eredetileg. Tehát, a logikus lépés, hogy annak az épületszárnynak a
felújítását kell befejezniük. Pillanatnyilag a műhelyekre koncentrálnak, mivel a kézművesség
nagyobb érdeklődést tart számon. Ennek fejlesztésére elnyertek 3 millió forintot egy pályázati
előkészítésre. Ez az ALFA program, ami az önkormányzaton keresztül érdekeltségnövelő
támogatásként fut. Nagyon bíznak abban, ha előkészítésre kaptak pénzt, akkor a következő
pályázati körben megkapják magára a fejlesztésre. A következő lépés a három utcafronti
helyiség felújítása lesz, amire év közben pályázati forrást fognak keresni.
Említi, hogy 2019-ben lesz Reguly Antal születésének 200. évfordulója, s nagyon szeretné, ha
addigra a ház teljes egészében elkészülne. A kétszintes ház földszintjén a kapubejáró melletti
lakás megürült, ami a hosszú távú terveikben múzeumi boltként szerepel. A múzeumi boltot
– ami az intézmény alapító okiratában mindig is szerepelt, de különböző gazdasági,
könyvelési és egyéb problémák miatt sose indult be a működése – most ki tudnák alakítani az
egyik szoba minimális rendbetételével. A bolt megindítását az is indokolja, hogy kötelező lesz
pénztárgépet beszerezniük.
A személyi feltételeket illetően elmondja, hogy a fejlesztések miatt más személyi állományra
van szüksége az intézménynek. Hivatalos státuszuk 3 fő volt, ami az utóbbi évben 2,3 főt
jelentett. A hétvégés kollégától megvált, mert sokkal fontosabbnak tartaná egy szakmai
munkatárs foglalkoztatását. Miután van egy közfoglalkoztatottjuk is – akivel maximálisan
elégedettek –, ezért nagyon örülne, ha státuszba kerülhetne. Utal arra, amikor az
intézményvezetői állást megpályázta, arról volt szó, hogy a négy státusz mellett ő lesz az
ötödik. Most viszont kéri, ne öt, hanem négy – de az biztosan – státusz legyen, mivel nagyobb
lett az intézmény.
Németh Gábor bizottsági tag kérdezi, a költségvetésben figyelembe lehet venni a
státuszigényt?
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Ottó Péter polgármester úgy gondolja, nemcsak a múzeumban, hanem máshol is vannak olyan
munkatársak, akik tartósan közcélú foglalkoztatottként folyamatosan dolgoznak. Ha esetleg
ezt bármilyen oknál fogva meg kell szüntetni, akkor máshol is adódhatnak olyan helyzetek,
hogy gondoskodni kellene plusz státusz teremtéséről. Amíg a közfoglalkoztatás keretében
bent tarthatók ezek az emberek, addig az önkormányzat számára a legköltséghatékonyabb, ha
e lehetőséggel élnek.
Németh Gábor bizottsági tag szerint nem szerencsés egy közfoglalkoztatottat összekeverni
egy ilyen státusszal. Azt érti, hogy meg lehet oldani közfoglalkoztatással, de ezt nem abból
kellene.
Ottó Péter polgármester ennek ellenére is úgy véli, amíg van közfoglalkoztatás lehetősége, s
hol 100 %-ban, hol 90 %-ban támogatja az állam a munkabért, addig nem célszerű másban
gondolkodni.
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató közbeveti, hogy a bizonytalansági tényező a legrosszabb
a közfoglalkoztatásban.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, jelen pillanatban önkormányzati szinten 5-6 ember van
hasonló helyzetben, de mindig arra törekedtek, hogy az intézményi igényeket lehessen
kielégíteni, s egy adott ember továbbfoglalkoztatása biztosított legyen.
Németh Gábor bizottsági tag szerint ez rendben van, de valami előrelépést kellene mutatni.
Azt kellene megérteni, ha valakinek lehetősége van kilépni a közmunkából, akkor elmegy, s
éppen az, akire szükség van.
Ottó Péter polgármester utal arra, hogy a képviselő-testület a költségvetési rendeletben
határozza meg az intézmények létszámát. Lehet olyan javaslatot megfogalmazni, hogy a
múzeumnál legyen létszámbővítés, s ha megvan a fedezete, akkor semmi akadálya nincs. Úgy
gondolja, ez megoldható kérdés, de költségvetési oldalról tekintve, amíg lehet
közfinanszírozott formában valamit – s nem önkormányzati forrásból – működtetni, addig
célszerű a gazdaságosság elvét is figyelembe venni.
Kasper Ágota bizottsági tag javasolja, hogy a költségvetés tervezésekor a státusz megemelése
mindenképpen kerüljön napirendre.
Horváth László képviselő kérdezi, hogy a tervbe vehető projektekben látszik-e már
valamilyen bértömeg?
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató válasza szerint nincs olyan beadott pályázatuk, ami
állásra is vonatkozna, s az ALFA projektben sincs erre lehetőség.
Horváth László képviselő kérdezi, az eddigi tapasztalatból esetleg lehet-e úgy kalkulálni,
hogy a későbbiekben ilyen személyi problémákat átmenetileg kezelni lehet e projektekkel?
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató nem tudja, hogy az új pályázati rendszer mit tesz
lehetővé. Ugyanakkor most is van náluk négy kulturális közfoglalkoztatott – ami február
végéig fut –, melyből kettő meglehetősen kvalifikált.
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Pillanatnyilag nincsen nagy projektjük, de az elhangzott, ha lesz lehetőség, akkor az egész ház
felújítására egy nagy komplex pályázattal készülne az önkormányzat. Úgy gondolja,
próbálnak minden olyan utat megtalálni, amibe bele lehet olyan célokat is tenni, ami
egyébként nem abba a pályázatba tartozik.
Kasper Ágota bizottsági tag támogatandó ötletnek tartja a múzeumi bolt kialakítását, ami
mindenféleképpen az intézményt erősíti anyagilag, és az ismeretterjesztésben is óriási szerepe
van.
Németh Gábor bizottsági tag szívesen látna olyat, hogy a város mit vár el a múzeum által,
mivel nem kötelezően ellátandó feladat. Valamilyen stratégiát ki kellene dolgozni arra
vonatkozóan, mire számítanak, miért kell a városnak a múzeum, ami nekik is egy jövő kép
kell, hogy legyen. A város részéről is megfogalmazásra kell, hogy kerüljön az a feladatkör,
amit az intézményeitől elvár, s amit ők beépíthetnek a saját stratégiájukba.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök felveti az általános iskolás csoportok részére
összeállítható programcsomag lehetőségét.

A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag határozatokat hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
15/2014.(XII.11.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Kapcsolatok Bizottsága a Békefi
Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és STÚDIÓ KB 2015. évi munkatervét
jóváhagyja.
2./ A Bizottság utasítja az 1./ pontban megnevezett intézmény igazgatóját a 2015. évi
munkaterv végrehajtására.
Felelős: 1./ pont esetében: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
2./ pont esetében: Bieberné Réz Ágnes igazgató
Határidő: 1./ pont estében: azonnal
2./ pont esetében: 2015. december 31.
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
16/2014.(XII.11.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Kapcsolatok Bizottsága a Reguly
Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2015. évi munkatervét jóváhagyja.
2./ A Bizottság utasítja az 1./ pontban megnevezett intézmény igazgatóját a 2015. évi
munkaterv végrehajtására.
Felelős: 1./ pont esetében: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
2./ pont esetében: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató
Határidő: 1./ pont estében: azonnal
2./ pont esetében: 2015. december 31.

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök az ülést 19 óra 55 perckor berekeszti.

K.m.f

Dr. Benczik Ágnes Adrienn
bizottsági elnök

Németh Gábor
bizottsági tag

