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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
2015. október 14-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről

A bizottsági ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- az Emberi Kapcsolatok Bizottság tagjai közül
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök, Kasper Ágota, Lingl Zoltán, Németh Gábor és
Váradiné Tóth Mária bizottsági tagok
- Képviselő-testület tagjai közül
Ottó Péter polgármester, Horváth László és Vörös Kálmán a képviselő-testület tagjai
- meghívott a teljes ülésre
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője, Igmándyné Hebling Gabriella, a Zirci
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde vezetője
- Zirc Város Sportkoncepciójának felülvizsgálata napirendi ponthoz
Kelemen Gábor, sport- és sajtóreferens
- A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének támogatásáról szóló döntés
meghozatala napirendi ponthoz
Markovics Erzsébet, a Vöröskereszt zirci területi vezetője
Ulrich Józsefné, a Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitász
Csoportjának vezetője
- Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatának ellátásával kapcsolatos döntések
meghozatala napirendi ponthoz
Nagyné Fáró Katalin, a 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, az általa javasolt
sorrendben, majd indítványozza az alábbi előterjesztések napirendre vételét:
-

Városközpont ünnepi díszítésével, valamint az adventi időszakhoz, karácsonyhoz köthető
programokkal kapcsolatos döntés meghozatala
Zirc, Kálvária, Petőfi utcák és Rákóczi téri üzletház közlekedésrendjének felülvizsgálata
Lakossági zöldhulladék begyűjtésének lehetősége
A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zirci Tagintézményének vezetői állására
beérkezett pályázat véleményezése (zárt ülés keretében)

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése,
javaslata, kiegészítése még a napirendi pontokhoz?
Kasper Ágota bizottsági tag elmondta, nem volt ott azon az egyeztető megbeszélésen, amikor a
Zirc, déli bevezető útszakasz feltáró tervezési munkálatait elvégző cég beszámolt az elvégzett
munkáról, ha jól tudja, elhangzott egy olyan dolog a beszámolóban, hogy az I. András tér milyen
fontos szerepet tölthetne be a város életébe. Nem tudja, hogy a bizottság vagy bárki más a jelen
lévők közül, tehet-e olyan előterjesztést, javaslatot, hogy ezzel ténylegesen is foglalkozzon a
testület. Az udvarháznak a sorsával, lehetséges megoldásaival, és ne csak beszélgessenek róla,
hanem egy tényleges iránymutatás legyen ez ügyben. Azért gondolta most felvetni ezt a javaslatot,
hogy legyen idő kidolgozni és egy komoly, előkészített anyag kerüljön a testület elé.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök úgy gondolja, hogy tehetnek javaslatot, csak ne
sürgősségi indítványként.
Ottó Péter polgármester is úgy gondolja, hogy nem sürgősségi indítványként kell megfogalmazni
a javaslatokat, hanem a novemberi testületi ülésre megfelelően elő lehetne készíteni az anyagot.
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök feltette szavazásra Kasper Ágota bizottsági tag
javaslatát olyan formában, hogy bízzák meg, hogy novemberre készítsen egy előterjesztést abban
a kérdésben, hogy a Képviselő-testület bízzon meg ehhez értő szakembert, aki szakmai anyagot
készít az I. András tér bővítésénél.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök napirendi javaslatának megfelelően az Emberi
Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
43/2015.(X.14.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága megbízza
Kasper Ágota bizottsági tagot, hogy novemberre készítsen egy előterjesztést abban a kérdésben,
hogy a Képviselő-testület bízzon meg ehhez értő szakembert, aki szakmai anyagot készít az I.
András tér bővítésénél.
Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök napirendi javaslatának megfelelően az Emberi
Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
44/2015.(X.14.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az ülés
napirendjét az alábbiak szerint megállapítja:
1./ A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének támogatásáról szóló döntés
meghozatala
2./ Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatának ellátásával kapcsolatos döntések
meghozatala
3./ Zirc Város Sportkoncepciójának felülvizsgálata
4./ Alpolgármesteri tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási
döntés
5./ Zirc, Alkotmány u. 3/A II. emelet 3. szám alatti, 1364/12/A/12 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú lakás értékesítése
6./ Városközpont ünnepi díszítésével, valamint az adventi időszakhoz, karácsonyhoz köthető
programokkal kapcsolatos döntés meghozatala
7./ Zirc, Kálvária, Petőfi utcák és Rákóczi téri üzletház közlekedésrendjének felülvizsgálata
8./ Lakossági zöldhulladék begyűjtésének lehetősége
9./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
10./ Döntés a „Zirc Szociális Ellátásáért” kitüntetés adományozásáról (zárt ülés keretében)
11./ A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zirci Tagintézményének vezetői állására
beérkezett pályázat véleményezése (zárt ülés keretében)
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Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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,
egyhangúan határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
45/2015.(X.14.) 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

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1./ A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének támogatásáról szóló döntés
meghozatala
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a Vöröskereszt zirci szervezete
egyrészt a véradó nap rendezéséhez kért 100 e forint támogatást, illetve technikai segítséget
másrészt a Karácsonyi szeretetcsomag elkészítéséhez kért 200 e forint támogatást az
önkormányzattól. Megkérdezte, a Vöröskereszt zirci területi vezetőjét, kíván-e szóbeli kiegészítést
tenni az előterjesztéssel kapcsolatban?
Markovics Erzsébet a Vöröskereszt zirci területi vezetője válaszában elmondta, hogy nem kíván
szóbeli kiegészítést tenni.
Ottó Péter polgármester hozzátette, hogy a Pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a
bizottsági javaslatuk módosult, a 2. határozati javaslatból kikerülne az 50 db, és értelemszerűen
nem „csomag”, hanem „csomagokat” állít össze. Éppen azért, mert titkár asszony jelezte, hogy
más irányból is számíthatnak támogatásokra, és ne legyen az, hogy 50 csomagot állítanak össze,
hanem amennyire lehetőségük lesz.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök kiegészítette, hogy a Pénzügyi bizottsági ülésen a 3.
pont is kikerült a határozati javaslatból. Azért kérte, hogy Vöröskereszt és a Karitász részéről is
jöjjenek el az ülésre, mert több alkalommal felmerült, hogy kicsit értetlenkedtek, amikor bizonyos
segélyszervezetek az önkormányzattól kérnek támogatást, ugyanakkor ott van a jegyzői
hatáskörben szociális támogatás lehetősége, illetve a szociális szolgáltató központ a maga módján
kiveszi ebből a részét, és ő azt szeretné, hogy ne legyenek az értetlenkedések és teremtsenek arra
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módot, hogy valamilyen módon, akik ebben részt vesznek, együtt tudjanak működni. Azért
gondolja, hogy ennek most apropója van, mert nagyon szép eredménnyel elkészült a szociális
szolgáltató központ által a kérdőíves felmérés. A 2500 háztartásból, 1800 háztartást tudtak
felmérni, úgy gondolja, most már jól látják, hogy a Zirc területén élő háztartásokban, ki és milyen
segítségekre szorul. Kiegészítő javaslatként hozzá tette, hogy az egyéb ilyen jellegű támogatási
akciókat, egyeztetve kellene lebonyolítani. Azért hallani, hogy valaki három helyről is kap, és akik
a legjobban rászorulnak, ők sehol sem mernek kérni. Bízik benne, hogy a szociális szolgáltató
központ tisztában van vele, hogy a városban ki a rászoruló, és erre jó lenne valami olyan formát
megteremteni, amikor kiosztják, például a karácsonyi csomagokat, lehetőség szerint igazságos
legyen.
Ulrich Józsefné a Karitász Csoport vezetője elmondta, korábban már volt olyan, hogy pályáztak a
karácsonyi csomagok tartalmának az összegére, és olyan feltétellel kaptak a csomagokra
pénzösszeget, hogy közösen a Vöröskereszttel bonyolítsák le. Voltak átfedések, mert megkapta a
Karitász, megkapta a Vöröskereszt és a csomagokat összehangoltan kellett elkészíteni. A Karitász
nem csak Karácsonykor ad csomagot, de az együttműködés működhet, ha a Vöröskereszt
vezetője is jónak tartja, és valóban vannak átfedések, mert mindkét helyről kapnak a rászorulók
csomagot. Viszont a tűzifát a Karitász adja, az iskolakezdésre szintén a Karitász ad, 2-3 ezer
forint értékben. Leadják a névsort a papír- és írószer boltban, és a családok abban az összegben
vásárolhatnak, ha felette, akkor azt természetesen fizetik a családok, aláírják, és a végén
egyeztetnek a papírbolttal.
Horváth László képviselő tag elmondta, annyiban változott a helyzet, hogy elkészült, amiről az
elnök asszony is beszélt, Zirc város szociális térképe, ennek az értékelése nyilván még vissza van,
de ezután legyen úgy, hogy az ilyen típusú segélyeket, amelyek elsősorban az önkormányzattól
erednek, és - a különböző szervezetek a saját költségvetésükből mit adnak az teljesen mindegy ami az önkormányzati támogatás szétosztását illeti, legyen egy szociális fórum, egy egyeztetés,
ahol át lehet tekintetni, hogy kik a kedvezményezettek. Akció szerű dolog, amely karácsonykor,
iskolakezdéskor van.
Ulrich Józsefné a Karitász Csoport vezetője hozzátette, iskolakezdésre nem csak írószert, hanem
élelmiszercsomagot is kapnak a rászorultak. A névsor összeállításakor lehetne koordinálni, hogy
kinek mit adományoznak.
Ottó Péter polgármester kiegészítésként elmondta, hogy a jelen szervezetek képviselőik terepen
dolgoznak és nem irodában, és nagyon jól tudják, és tapasztalják azt, hogy ahova mennek és
segítséget nyújtanak ott rászorulnak az emberek. Úgy gondolja, a szociális térkép elsősorban
olyan szempontból ad plusz információkat, hogy kik azok, akik nem kerültek képbe, mert a
problémáikkal nem fordulnak közösségekhez, hogy segítséget kérjenek. A kérdőívben arról is
kellett nyilatkozni, hogy elfogadna-e segítséget vagy sem. Tehát, úgy gondolja, hogy elsősorban
azok az emberek, akik rászorulnak és elfogadnák a segítséget, ők jelenthetik a szervezeteknek az
újabb közös célterületet, a támogatások tekintetében. Fontos dolog, hogy egymással egyeztetett
módon történjen meg a segítségnyújtás.
Markovics Erzsébet a Vöröskereszt zirci területi vezetője megkérdezte, hogy a gyakorlati
lebonyolítása hogyan működne?
Nagyné Fáró Katalin véleménye szerint első lépésként időpontokat kell egyeztetni, kinek és
mikor jó, az osztást ki hogy tervezi. Kérte a kollégáit, hogy készítsék elő a listát, hogy ki milyen
segélyt és támogatást kért, mert ez is megkönnyítené a munkájukat. Megnéznék, ki az, aki nem
szokott kérni, nincsenek sehol bent, de tudják, hogy rászorul a segítségnyújtásra.
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Ottó Péter polgármester javasolta, hogy az egyeztetésre a Hivatal szociális ügyintézőjét is hívják
meg.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök javasolta, hogy hozzanak egy olyan javaslatot,
amelyben megkérik a szociális szolgáltató központ vezetőjét, hogy koordinálja résztvevőket, hogy
működjenek együtt a lebonyolításban.
Kiegészítésként elmondta, hogy az 1. határozati javaslat marad az eredeti formában, a 2.
határozati javaslat 2. pontjából kikerül az 50 db, illetve a csomag helyett csomagok kerül be, a 3.
pont teljesen kikerül, helyette 4. pontként felkérik a szociális szolgáltató központ vezetőjét, hogy
koordinálja az adományok szétosztását, és megkérik az ebben résztvevő szervezeteket az
együttműködésre.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy felkérik a Szociális
Szolgáltató Központ vezetőjét, hogy koordinálja és az érintetteket - a Zirci Római Katolikus
Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoportját és a Magyar Vöröskereszt
Veszprém Megyei Szervezetének Zirci Csoportját - hogy működjenek együtt a „Karácsonyi
Szeretetakció” keretében történő csomagosztás, valamint a további adományok szétosztásának
lebonyolításában.

2./ Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatának ellátásával kapcsolatos
döntések meghozatala
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megkérdezte a Szociális Szolgáltató Központ
vezetőjét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Nagyné Fáró Katalin kiegészítésként elmondta, Zirc –azzal, hogy járás székhely – különleges
helyzetben van. A törvényi előírások szerint a családsegítés és gyermekjóléti központot a járás
székhely településének létre kell hozni 2016. január 1-től. Minden településen most kötelező
jelleggel család és gyermekjóléti szolgálatoknak együtt kell létrejönni, vagy együtt kell szolgáltatni.
A gyermekjóléti szolgálatot nem, de a családsegítést régebben a jogszabályok települési
lélekszámhoz kötötték, de ez most megszűnik, mert januártól mindenhol kötelező lesz a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot biztosítani. Ebben lehet dönteni, hogy kivel, milyen
szolgáltatóval, milyen emberrel, hogyan akarja az önkormányzat a feladatot ellátni. A társulási
feladatellátásra járó kiegészítő normatíva megszűnik, de kb. ugyan annyit ad majd a központra
más címszóval. Azt, hogy milyen szakmai feltételekkel kell biztosítani, azt nem tudja. Úgy
gondolja, akkor erősítené meg, ha a mostani szakmai előírásokat változtatnák. Nem tudja még,
hogy a szakmai feltételek hogyan alakulnak, ezt a központ részéről sem tudják, és a szolgálatok
részéről sem. Az első megjelent jogszabályok, tervezetek, elképzelésekből azt gondolják, hogy a
mostani létszámmal megvalósítható, de ehhez tudniuk kell a társulásban lévő önkormányzatok
döntéseit.
Horváth László képviselő tag megkérdezte, hogy meddig kell a döntést meghozni?
Nagyné Fáró Katalin válaszában elmondta, hogy október 31-ig a szándékról szóló döntést meg
kell hoznia minden önkormányzatnak, november 30-ig, pedig már a működési engedélyt kell
módosítani.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy hall a falvaktól olyan hangokat, nem
biztos, hogy rajtuk keresztül akarják ezt megoldani, csak amíg nyilván nincsen rendelet és amíg
nem tudják, hogy milyen hátteret kell biztosítani, addig erről érdemben nem tud nyilatkozni senki.
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Úgy gondolja, hogy eddig, aki ezt a feladatot végezte, jól végezte és jó lenne ezt az egészet
valahogy úgy tovább vinni, hogy maradhasson így és mindenféle kisebb önös érdekek és egyebek
ne tudják felülírni.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint nem lesz más választásuk a településeknek, a
szakember feltételeit nem fogják tudni teljesíteni.
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető elmondta, hogy annak idején, amikor elindult a
családsegítés, ha óvónő volt, ha pedagógus, ha védőnő, már láthatott el családsegítős,
családgondozós feladatot. Ezt követően elindult egy komoly képzés, szociális szakember,
pedagógus, szociális munkás és egyéb képzés, utána eljutottak oda, hogy jogszabály szerint csak
100 %-osan képzett szociális alapvégzettségű ember végezheti a feladatot.
Ottó Péter polgármester hozzátette, hogy a települések nem fogják tudni a foglalkoztatási
feltételeket biztosítani.
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető kiegészítésként elmondta, hogy jelenleg négy
körjegyzőség van, akinek kötelező ellátni ezt a feladatot, Bakonybél, Bakonyszentkirály, Dudar és
Csetény településeknek. Tehát, ha nem Zirchez csatlakoznak, akkor el kell látniuk ezeknek a
településeknek a feladatot.
Horváth László képviselő tag elmondta, érdemes lenne beszélni a településekkel, hogy Szociális
Szolgáltató Központon keresztül lássák el a feladatot. Egyrészt normatíva jár utána, egy biztos
létszámot fenn kell tartani. Ha van mögötte normatív támogatás, és megoldja más település
közösségben, akkor viszi a normatívát is.
Ottó Péter polgármester hozzátette, ha máshogy kívánják megoldani a feladatellátást, akkor a
feladatot is viszi és az ahhoz kapcsolódó foglalkoztatandó munkatársnak a létszámát is viszi.
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető elmondta, úgy gondolja, hogy elég időben
elkezdték az egyeztető tárgyalásokat polgármester úr javaslatára. Már augusztusban összehívták a
környék polgármestereit, jegyzőit éppen ebből a célból. Azt sugallták, szeretnék, ha Zirchez
csatlakoznának, de nem igazán nyilatkoztak.
Ottó Péter polgármester elmondta, ha az előterjesztést elolvassák, a nyelvezete, az egésznek a
működési elve és a szabályozása rendkívül bonyolult. A Társulási Tanácsa olyan határozatot
hozott, amelyben felkérte, az Intézményvezető Asszonyt, hogy ha új információi lesznek a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1-től történő integrálásával kapcsolatos
változásokról, akkor írásban adjon tájékoztatást a társult önkormányzatok polgármesterei részére.
Mindezt azért, hogy mindenkinek megkönnyítsék a döntésük meghozatalát. Nem tartja
valószínűnek, hogy bármelyik önkormányzatnak vagy hivatalnak lenne arra kapacitása, hogy
külön utat járjon be és elkezdjen azon gondolkodni, hogy hogyan oldja meg a feladatát. A
Szociális Szolgáltató Központ azért is működőképes, mert az Intézményben jelen lévő
szakemberek megoldják a problémákat és a kérdésekre választ adnak.
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető hozzátette, minden segítséget igyekeznek
megadni a településeknek, ahhoz, hogy jó döntést tudjanak hozni.
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető asszony elmondta, hogy már a júniusi Társulási
Tanácsülésen felhívta a figyelmet, hogy változás lesz.
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Ottó Péter polgármester véleménye szerint, legyen szó bármilyen feladat ellátásról az első és
legfontosabb szempont mindenki számára az, hogy finanszírozás szempontjából jobb helyzetbe
kerül-e vagy sem. Ezt az elmúlt évek során nagyon sokszor tapasztalták.
A bizottsági elnök indítványára 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását
3./ Zirc Város Sportkoncepciójának felülvizsgálata
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megkérdezte Kelemen Gábort, kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kelemen Gábor sajtó- és sport referens válaszában elmondta, hogy nem kíván szóbeli kiegészítés
tenni, ha valaki részéről felmerül kérdés, igyekszik rá válaszolni.
Vörös Kálmán a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, hogy a
bizottsági ülésen olyan javaslat született, hogy a sportkoncepciót küldjék ki véleményezésre a civil
szervezeteknek, szakembereknek, akik sporttal foglalkoznak és ők is tegyék hozzá a javaslataikat,
véleményeiket.
Ottó Péter polgármester javasolta, hogy a város lakói közt is tegyék közzé, hátha esetleg van építő
jellegű javaslatuk.
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag kiegészítésként elmondta, hogy a sportkoncepcióban az
Óvoda általános helyzetjelentés fejezetnél szerepel, hogy „A nevelési programban mindennap van
testnevelés foglalkozás, a csoportokban délelőtt és délután is, sőt heti egy alkalommal vetkőzős
tornafoglalkozást is tartanak”.
Javasolta, hogy a „vetkőzős” szó helyett kerüljön be az
„átöltözős” szó.
Kelemen Gábor sajtó- és sport referens elmondta, hogy már javításra került a szó, és javítva
került kiküldésre az anyag a képviselő-testület és bizottságok részére is.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök a kiegészítő javaslattal feltette szavazásra a határozati
javaslatot.
A bizottsági elnök indítványára, a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a határozati
javaslat „B” változatának elfogadását azzal – egyetértve az Ügyrendi és Érdekképviseleti
Bizottsággal - hogy a koncepció elfogadása előtt kerüljön megküldésre az érintetteknek
(sportolóknak, iskoláknak, egyesületeknek, akik tömegsport szintjén érintettek) és a véleményük
kerüljön beintegrálásra a koncepcióba.
4./ Alpolgármesteri tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó
támogatási döntés
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára, a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.

8

5./ Zirc, Alkotmány u. 3/A II. emelet 3. szám alatti, 1364/12/A/12 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú lakás értékesítése
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy melyik lakásról van szó?
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető elmondta, hogy az Alkotmány u. 3/A. II.
emelet 3. szám alatti, 20,13 m2 területű, ebben a lakásban semmilyen komfort nincs.
Az 1364/12/A/12 hrsz-ú lakás (előtér, kamra, WC, szoba) és a hozzá tartozó 14 m2 alapterületű
tároló, mely megépítése (1956) óta nem került felújításra.
A bizottsági elnök indítványára, a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.
6./ Városközpont ünnepi díszítésével, valamint az adventi időszakhoz, karácsonyhoz
köthető programokkal kapcsolatos döntés meghozatala
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök hallotta, hogy az előző bizottsági üléseken voltak
ellenérzések. Elmondta, hogy az egész onnan indult, hogy polgármester úr még a nyár folyamán,
illetve most is átküldött egy levelet, amelyben egy cég ajánlotta magát látványterv elkészítésére és
az ajánlat megtételére. Felhívta ezt a céget, nagyon kedvesek és segítőkészek voltak a telefonban,
de már akkor is látta, hogy drágák. Ennek kapcsán elkezdett körbe nézni hasonló minőségű ezzel
foglalkozó cégeket keresett, akkor találta a La Belle Kft. céget, akinek egy székesfehérvári
képviselője van, beszélt vele, ketten eljöttek, és néhányan az Intézményeikből, akik a karácsonyi
dekorálásban részt szoktak venni, ők is ott voltak, beszéltek a cég képviselőivel, kaptak tőlük egy
ajánlatot, amelyet az előterjesztés mellékleteként is láthatta a bizottság. Erre van egy bérleti
konstrukció, miszerint négy év alatt 140 %-on lehet megvásárolni, illetve van egy ajánlat, amit az
elképzelések alapján elkészítettek. A másik cég már a helyszínen is elég érdekesen viselkedett, de a
megbeszélést követően felhívták és ígérték, hogy másnapra küldik az ajánlatot. Az is felmerült,
hogy miért ez és miért nem a boltban megvásároltak. Ezekre azt mondják, hogy egészen más
minőségek, sokkal tartósabbak, szilikonba ágyazott izzók vannak. Úgy gondolja, ha ez nem lenne
jobb minőség és nem tudna mást, mint a boltban megvásárolt, akkor valószínűleg nem maradna
életben. Tehát, ha megnézik a La Belle Kft-nek, akik elfogadható árfekvésben dolgoznak, azt
hogy milyen iszonyat mennyiségű városban rendelik meg tőlük a dekorációkat és nagyon sok
helyen valóban csak az izzósorokat, akkor nem lennének életben, ha nem tudna többet, mint,
amit a Rekordos tud. Ezzel együtt, ebben a konstrukcióban beszélt a pénzügyi osztályvezető
asszonnyal, ő azt mondta, hogy a bérleti konstrukció nem igazán kifizetődő, bár akkor ők
felszerelik és a garanciát is ők vállalják rá, de akkor is lényegesen többre jön ki. Elmondta, hogy
1,5 millió forintban gondolkodott és ennek megfelelően úgy nézhetne ki, hogy az egész
dekorációt a Rákóczi térre fókuszálnák és az iskola előtti oszlopokra felkerülhetne a tavaly
megvásárolt 8-9 csillag. Amit ők ajánlottak, abból megrendelnének 12-14 kisfának - a buszmegálló
sarkától a múzeumig - a dekorálását. A mai nap folyamán beszélt a Verga igazgatójával is, aki
elmondta, hogy szívesen adnak egy négy méter körüli fenyőfát, amelyet az Országzászló téren
állítanának fel. Ezen kívül a zászlórudak fényfüggönnyel, illetve néhány hópihével való dekorálása
jöhetne szóba. Az adventi koszorút átvinnék a Rákóczi szobor mellé, a járda és a Rákóczi szobor
közé és annak a díszítéséhez felhasználnák, azokat az izzósorokat, amelyeket tavaly megvettek a
Rekordban. Úgy gondolja, ha igényesen fel van dekorálva a zászlórúd, sokkal jobb kép alakul ki
róluk. A dekorálással kapcsolatban két lehetőség merült fel, az egyik, hogy 50 ezer forintért
hárman lejönnek,ők adnak hozzá lelkes embereket és az ő instrukcióikkal fel lehet szerelni magát
a dekorációt. Az áramszolgáltatási részt valahonnan meg kell rendelni. A másik lehetőség, hogy
270 ezer+áfában adtak egy olyan ajánlatot, hogy ők kötnek szerződést az Eon-nal és akkor ők
megcsinálják a teljes kiállást, a dekoráció felszerelését és a leszedését is. Tehát, a fa, a függöny és a
karácsonyfa díszítése kb. 1,5 millió forint, és ehhez jönne hozzá a szerelési díj. A jégpálya alá a
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takaró 500 ezer forint, és 900 ezer a pálya. Holnapi nap folyamán lesz egy megbeszélés, azokkal
akik kulturális programokban gondolkodnak, hogy össze lehessen hangolni a karácsonyi
műsorokat, gyertya gyújtást és egyéb programokat.
Horváth László képviselő tag kiegészítésként elmondta, hogy korábban is voltak erre szándékok
és noszogatások, hogy az ingatlan tulajdonosok kicsit tegyenek hozzá.
Kasper Ágota képviselő tag megkérdezte, hogy nem lehetne-e a buszmegállóban álló három
fenyőfa közül legalább az egyiket feldíszíteni, függetlenül attól, hogy a zászlórudakra esetleg
felkerülnek a fények. Olyan gyönyörű formájú fa.
Ottó Péter polgármester hozzátette, egy dolgot sajnál az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy
gyakorlatilag, amikor a bejárás volt, ő sem és a hivatal munkatársai sem tudtak róla. Akiknek ilyen
dolgokkal illendő foglalkozni, legalább olyan műszaki szempontú megfigyelést figyelembe véve,
mint például, hogy hol vannak olyan kandeláberek, amelyekről áramot lehet levenni és meg lehet
oldani egy adott területnek a kivilágítását, ebből a szempontból nem lett volna rossz, ha jelen
vannak. Tegnap bizottsági ülésen elhangzott, hogy érdeklődjenek körbe Veszprémben, Csopakon,
Eplényben hogyan oldják meg a díszkivilágítást, a csopaki polgármestert nem sikerült elérnie,
Veszprém esetében szakaszosan vásárolták meg a fényeket, Eplényben egy balatonfüredi cégtől
vásárolták meg a fényeket körülbelül 10 évvel ezelőtt, ez idáig semmi baj nem volt velük. A lényeg
az az, hogy vannak arra példák, hogy saját erőből, saját díszítéssel megoldják. A Rekord
Műszakiban, a Somogyi elektronika által forgalmazott termékekre visszatérve, érdeklődött, kapott
egy katalógust is, annak az áraival, az a fényfüzér, amivel tavaly is dolgoztak, 11 ezer forint volt
darabja, 35 méter hosszú és 500 led-es. Gyakorlatilag, ha megcsinálnák ugyanezt a dekorációt,
bruttó 200 ezer forintba kerülne a fényeknek a beszerzési költsége. Biztos benne, hogy
minőségben nem ugyan az, de 2-3 évig ez is biztos, hogy jó lenne. A környező települések közül,
Olaszfalu és Porva használja ezeket a típusú fényeket.
Javasolta, hogy tegyenek meg egy hasonló körű bejárást, mint amit a múltkor teljesítettek,
kiegészítve villanyszerelővel, aki ezzel foglalkozik hivatásszerűen és mondja el műszakilag hogyan
lehet megoldani a világítást. Határozza meg a Képviselő-testület azt a keretösszeget, ami az
előterjesztésben javaslatként szerepel, és nézzék meg, hogy megfelelő minőségben, esetleg több
fénynek a beszerzésére adódik-e lehetőségük.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a villanyszerelésben elindult, ígéretet
kapott, hogy október 1 után a területért felelős szakember jelentkezni fog.
Horváth László képviselő tag véleménye szerint ízlésesen kell feldíszíteni, ami vonzza a tekintetet,
ami fel tud dobni egy rendezvényteret.
Lingl Zoltán bizottsági tag hozzátette, tegnap a Pénzügyi Bizottsági ülésen megtették az első
lépést annak érdekében, hogy a cél beindulhasson, olyan határozati javaslatot hoztak, amely arról
szól, hogy az egész karácsonyi ünnepi készülődéshez 3 millió forintos keretösszeg biztosítva
legyen. Javasolta a Bizottságnak is, hogy fogadják ezt el.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök feltette szavazásra, hogy a 3 millió forintos
keretösszegről döntsön majd a Képviselő-testület, a további lehetőségek megvizsgálásának
fenntartásával.
Ottó Péter polgármester javasolta elnök asszonynak az előterjesztésben szereplő határozati
javaslat kiegészítését, azzal, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel az Emberi Kapcsolatok
Bizottságát, hogy a városközpont karácsonyi díszkivilágításra vonatkozó konkrét döntést hozza
meg.
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A bizottsági elnök indítványára, a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat 2./-3./-4./-5./ és 6./ pontjának elfogadását azzal, hogy az 1./
pontban meghatározott városközpont karácsonyi díszkivilágításra vonatkozó konkrét döntést az
Emberi Kapcsolatok Bizottsága határozza meg.
7./ Zirc, Kálvária, Petőfi utcák és Rákóczi téri üzletház közlekedésrendjének
felülvizsgálata
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, az egész onnan indult ki, hogy két nagy
probléma volt, amivel többször kereste polgármester urat, egyrészt, ami őt rettentően irritálja a
Penny parkolónál zajlik. Ha hozzányúlnak a parkolóhoz, akkor azt valakinek külsősként,
szakemberként át kell gondolni, mit lehet ott kezdeni az üzletsornak és a különálló kis parkolónak
a kérdésével. A másik kérdés, amely felmerült, hogy a mentő sofőrök közül többen panaszkodtak,
főleg a téli időszakban, amikor hó van, a Kálvária utcában az emberek a legnagyobb jó szándék
ellenére sem tudnak lehúzódni. Az ott parkoló autók, a hó, a bizonytalan rossz padka és a
keskeny út miatt, amikor a szirénázó mentő Borzavár felé megy ki. Ez merült fel benne, hogy
ezzel érdemes lenne foglalkozni, egyirányúnak kellene lenni az utcának. Ha a Táncsics utca is
egyirányúsítva van, akkor a visszafelé forgalom nyilván a Jókai utca felől fog vissza jönni legalább
a Bajcsy-Zsilinszky utcáig. Felkérte Lingl Zoltánt, hogy mondja el a Pénzügyi Bizottság
véleményét.
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondta, hogy azt javasolta a bizottság, hogy a Kálvária utca
egyirányú legyen, a József Attila utca irányából, a Jókai utcáig. Legyen végig 30 km/h sebesség
korlátozás, valamint legyen egy kiegészítő tábla, hogy parkolni csak a bal oldalon lehet. A Kálvária
és Táncsics utcákból nehézgépjárműveket kitiltja, kivéve célforgalmat. Közlekedési tükröt kell
kihelyezni a Kálvária Jókai utca kereszteződésében.
A másik a Petőfi utca maradna kétirányú, viszont az utca két végén legyen megállni tilos tábla
kihelyezve. A Reguly utca sarkától, a Rendőrségig, tehát a rendőrök munkába járó autói sem
állhatnak meg ott. A szelektív hulladékgyűjtőtől, a Művelődési Ház sarkáig sem szabad megállni,
mert ha ott beállnak két oldalra, nem igazán lehet közlekedni. Illetve a 82. számú főútról, ahogy
jobbra befordulnak a Petőfi utcába, a saroktól a Coop áruház parkolójának bejáratáig megállni
tilos és akkor mindenhol el lehet normálisan kanyarodni. A Rákóczi térrel kapcsolatban arra
jutottak, hogy terveztetni kellene a parkolót, de először szakvéleményt kellene kérni, mert
olyanokat nem tudnak, hogy a közműveket mennyi beépíteni, ha a parkoló valamilyen szinten át
lenne alakítva. Kiegészítésként elmondta, hogy három külön határozatba foglalták ezeket a
javaslatokat.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megkérdezte még egyszer a mentősöket, elmondták,
hogy megoszlik a vélemény, a sofőrök egy része azt mondta, hogy borzasztó nehéz közlekedni, és
előnyt jelentene végig az egyirányúsítás, a másik fele a sofőröknek azt mondta, ha rendbe lenne az
út széle téve, akkor használható lenne.
Ottó Péter polgármester javasolta még, hogy a Március 15. tér 1. (Városháza) szám előtti ingatlan
útszakaszra vonatkozó Megállni tilos tábla a kiegészítő táblával együtt kerüljön eltávolításra.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással javasolja a
képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását az alábbiak szerinti módosítással:
a) Kálvária utca egyirányú a József A. utcától az Jókai utcáig, 30 km/óra sebességkorlátozó
tábla kihelyezésével, parkolás a bal oldalon. A Kálvária és Táncsics utcákból
nehézgépjárműveket kitiltja, kivéve célforgalmat. Közlekedési tükröt kell kihelyezni a
Kálvária Jókai utca kereszteződésében.
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b) Petőfi utca kétirányú marad, azonban a 82. számú főút felől a jobb oldalon a Kossuth u.
2. szám alatti áruház parkoló kijárat és a Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan végének vonaláig
megállni tilos táblát kell kihelyezni, valamint a Reguly utca felől jobb oldalon megállni
tilos az utca végéig, kivéve a Petőfi u. 27. szám (Rendőrőrs épülete) előtti parkolás, mely
halszálkás rendben történhet, kizárólag Rendőrség szolgálati autói részére.
c) A Reguly utca Művelődési ház ingatlanának teljes hosszára Megállni tilos táblát kell
kihelyezni.
d) A Március 15. tér 1. (Városháza) szám előtti ingatlan útszakaszra vonatkozó Megállni tilos
tábla a kiegészítő táblával együtt kerüljön eltávolításra.
e) A Rákóczi tér forgalmi rendjére vonatkozóan szakvéleményt szükséges kérni.
18 óra 46 perckor Vörös Kálmán, a Képviselő-testület tagja elhagyta az üléstermet.
8./

Lakossági zöldhulladék begyűjtésének lehetősége

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök felkérte Lingl Zoltánt, hogy mondja el a Pénzügyi
Bizottság véleményét.
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondta, azt javasolta a bizottság, hogy aki kér zöldhulladék
gyűjtésére zsákot, 2 db 110 l-es gyűjtőzsákot ingyen kap, feltétel, hogy zirci lakos legyen. Ezen
kívül, ahányat akar, annyit vehet majd 300,- Ft/db áron. Aki a szállítást fogja végezni, fogja tudni,
hogy melyik utcákba kell majd mennie. A kötegelésre is elhangzott tegnap javaslat, ha zsákba van
összekötve, akkor lehet kötegelni, de ami ennek az alapja, az a minél szélesebb körű
kommunikáció, képújságban meg kell jelentetni, szórólapozni kell, hogy mindenki tájékozódjon.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását – egyetértve a Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottsággal, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsággal - az 1./ pont alábbiak szerinti
módosításával:
„1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november hónapban lakossági
zöldhulladék begyűjtést szervez Zirc város belterületén. A lakossági zöldhulladék gyűjtésére
az önkormányzat, ingatlanonként 2 db 110 literes zsákot ingyen, a további zsákokat 300,- Ft
egységáron biztosítja a szolgáltatást végző vállalkozáson keresztül.”
9./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök a nyílt ülést 19 óra 01 perckor berekeszti és áttér a
zárt ülés napirendi pontjainak a megtárgyalására.

K.m.f
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn
bizottsági elnök

Németh Gábor
bizottsági tag
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