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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
2015. június 24-én 17,10 órai kezdettel tartott üléséről
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A bizottsági ülés helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- az Emberi Kapcsolatok Bizottság tagjai közül
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök, Kasper Ágota, Németh Gábor és Váradiné Tóth
Mária bizottsági tagok
- Képviselő-testület tagjai közül
Ottó Péter polgármester, Nemes István képviselő tag
- meghívott a teljes ülésre
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője, Igmándyné Hebling Gabriella Zirci
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde vezetője
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök köszönti 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 kiküldött meghívó szerint javaslatot tesz a bizottsági ülés napirendjére, majd indítványozza az
alábbi előterjesztések napirendre vételét:
-

A kárpátaljai Dercen településsel kötendő testvér-települési együttműködésre vonatkozó
döntés meghozatala
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Zirc Város településszerkezetéről
hozott 49/2005.(III.21.) Kt. számú határozatának, valamint a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítása
A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
A Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. 2015. évi
munkaterve és a 2015-2020-as évekre vonatkozó stratégia vázlata
Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíjrendszere 2015. II. félévi pályázatára
beérkezett pályázatok elbírálása

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy „A kárpátaljai Dercen településsel
kötendő testvér-települési együttműködésre vonatkozó döntés meghozataláról” szóló
előterjesztést „A kárpátaljai Dercenből érkező gyermekek vendéglátásáról szóló döntés
meghozatala” előtt tárgyalják, majd a nyílt ülést követően térjenek át a zárt ülés megtartására.
Kérdés nem hangzik el.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök napirendi javaslatának megfelelően az Emberi
Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
34/2015.(VI.24.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az ülés
napirendjét az alábbiak szerint megállapítja:
1./ Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottságba nem képviselő bizottsági tag választása
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkaterve
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4./ Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében lévő konyhák vendég
étkeztetés térítési díjának meghatározása
5./ A Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport
támogatásáról szóló döntések meghozatala
6./ XVII. Bakonyi Betyárnapok megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala
7./ Zirc város honlapjának elkészítésére érkezett ajánlatok
8./ Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési
tanácsadó kiválasztása
9./ A kárpátaljai Dercen településsel kötendő testvér-települési együttműködésre vonatkozó
döntés meghozatala
15./ A kárpátaljai Dercenből érkező gyermekek vendéglátásáról szóló döntés meghozatala
11./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
12./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
16./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Zirc Város településszerkezetéről hozott
49/2005.(III.21.) Kt. számú határozatának, valamint a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendeletének módosítása
17./A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
18./A Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. 2015. évi
munkaterve és a 2015-2020-as évekre vonatkozó stratégia vázlata
19./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíjrendszere 2015. II. félévi pályázatára beérkezett
pályázatok elbírálása
Zárt ülés keretében:
14./ Döntés a „Zirc Város Tisztviselője” kitüntetés adományozásáról (zárt ülés keretében)
13./ Döntés a „Zirc Egészségügyéért” kitüntetés adományozásáról (zárt ülés keretében)
10./ Voznek Sándor zirci lakos lakáscsere kérelme (zárt ülés keretében)
2./ „Zirc Város Díszpolgára” kitüntetés adományozásáról szóló döntés meghozatala (zárt ülés
keretében)
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök a jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Németh
Gábor bizottsági tagot.
A bizottsági elnök javaslatának megfelelően az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
35/2015.(VI.24.) 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
NAPIREND TÁRGYALÁSA:
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1./ Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottságba nem képviselő bizottsági tag választása
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.
3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkaterve
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy érkezett egy javaslat Dr. RutkayMiklián Eszter Intézményvezető asszony részéről. A Reguly Múzeum koncepciója megtárgyalását
kérte, hogy vegyék fel a II. félévi munkaterv ülései közé. Itt nem csak az elvi dolgokról lenne szó,
hanem egyfajta üzleti tervet is kellene csinálni, nyilván a számok világát is megérintve, hogy
nagyjából a befektetésekkel és a bevételekkel hogyan lehetne a jövőben kalkulálni.
Ezen kívül javasolta a szociális kérdőív értékeléséről készített beszámolót a novemberi ülésre
bevinni.
Németh Gábor bizottsági tag javasolta, hogy fel kellene mérni, hogy melyek azok a rendezvények,
amelyek a városban vannak, és közérdekre számot tarthatnak. Itt van a BULI, a Betyárnap és a
Bányásznap is, fel kellene mérni és megnézni, hogy honnan indultak és hova jutottak el, mi volt
az akkori elképzelés és mi lett belőle, mi legyen belőle. Egy jövőképet vázoljanak fel, milyen
pénzforrások lehetnek, milyen eszközök kellenek a rendezvények lebonyolításához. Tehát ezeket
javasolta összeszedni, áttárgyalni, mit érdemes támogatásra megrendezni, és ha valamelyik
érdemes a támogatásra, azt év elején a költségvetésbe meg kell jeleníteni. Ezekről a dolgokról
javasol egy előterjesztést készíteni, és a novemberi ülésen megtárgyalni.
Ottó Péter polgármester az elmondottakhoz hozzátette, hogy tegnap a Pénzügyi Ellenőrző
Bizottság javasolta, hogy a novemberi ülésre a Betyárnapról készüljön egy tájékoztató a
tapasztalatokról a jövőkép tekintetében. A Bányásznapot azért nem venné bele ebbe a kalapba,
mert a Tanácsnok úr a saját előterjesztését is módosította, tehát a 300 e forint nem a rendezvény
megvalósítását szolgálná, hanem egy alapot jelentene a dudari bányászat történetét feldolgozó
film elkészítéséhez. Úgy gondolja, hogy itt inkább lenne helye és célja a 300 e forintnak,
tekintettel arra, hogy a saját intézményük évről évre a bányászokról való megemlékezést korrekt
módon megvalósította.
Véleménye szerint nem biztos, hogy az előterjesztés ennek a legjobb formája, többre mennek
akkor, ha a szervezői csapattal leülnek, mindenki gondolatát, javaslatát meghallgatnák,
átbeszélnék a problémákat.
Németh Gábor bizottsági tag elmondja, hogy hajlandó visszavonni a javaslatát, viszont akkor
tartsanak egy tematikus megbeszélést és beszéljenek a zirci rendezvényekről.
Kérdés nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását, az alábbi kiegészítéssel: a 2015. II. félévi munkaterv novemberi
ülésének napirendjei közé vegyék fel a szociális kérdőív értékelését.
4./ Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában, illetve működtetésében lévő konyhák
vendég étkeztetés térítési díjának meghatározása
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A bizottsági elnök indítványára 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.
5./ A Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Karitász
Csoport támogatásáról szóló döntések meghozatala
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy ennek adminisztratív oka van,
hogy a város lakóit a Karitászon keresztül támogatják és nem az önkormányzaton keresztül?
Ottó Péter polgármester válaszában elmondta, hogy a segélyezésnek a rendszere, úgy működik,
hogy az önkormányzati rendeletben meghatározott módon az érintettek igényt nyújtanak be. A
vöröskereszten és a karitászon keresztül bekerülnek olyan családok, akik nem biztos, hogy az
önkormányzaton keresztül nyújtanának be kérelmet. A Karitász az elmúlt évben is teljesített
természetben nyújtott juttatást, iskolakezdéshez szükséges eszközöket, füzeteket biztosított a
rászoruló családok részére. Tegnap felmerült Pénzügyi Bizottsági ülésen is, hogy miért nem
szerepel az önkormányzat támogatóként, tavaly is szerepelt minden híradásukban, média
megjelenésükben, sőt kommunikációs szempontból még szerencsésebb ez a támogatási forma,
mert amikor valaki bemegy a hivatalba és kérelmet nyújt be, arról legfeljebb a Képviselő-testület
tagjai és a bizottsági tagok tudnak. A jegyzői hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos
tájékoztatóban, annyi szerepel, hogy X személy kapott támogatást. Tavaly egy szép rendezvény
keretében adták át a támogatást a rászorulók részére.
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető asszony kiegészítésként elmondta, hogy időnként
a Karitász megkeresi az óvodát, hogy tudnak-e olyan családról, akiket támogassanak a
segélyezetteken kívül.
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag hozzátette, hogy egyre több városban terjed, hogy
úgynevezett gyűjtő dobozokat raknak ki, élelmiszert, tanszereket, bármit bele lehet rakni, és
ezeket névtelenül ki lehet venni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy ennek már utána járt pénzügyi és
egyéb vonalon, a másik hasonló mozgalom, az „adj egyet ajándékba”. Véleménye szerint ennek
nevelő hatása is lenne a gyerekekre. Bent volt a Horváth pékségben, de elzárkóznak attól az
ötlettől, hogy például az önkormányzat megvesz napi 15 kiflit, és ehhez még a város lakói, ha úgy
gondolják hozzátesznek. Arra hivatkoztak, hogy oda fognak járni a hajléktalanok.
A bizottsági elnök indítványára 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.
6./ XVII. Bakonyi Betyárnapok megrendezésének támogatásáról szóló döntés
meghozatala
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.
7./ Zirc város honlapjának elkészítésére érkezett ajánlatok
Németh Gábor bizottsági tag elmondta, hogy összesítette a beérkezett ajánlatokat, a CM Design
1.050.000,- Ft-ért, a Creatic 940.000,- Ft-ért és az Interword 1.290.000,- Ft-ért vállalná.
Tulajdonképpen ugyanazt nyújtják. Megnézte az eddigi megvalósított projektjeiket, mindegyik
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nagyon profi, tehát innentől kezdve a legolcsóbbat kell választani. Igazából a CM Design és a
Creatic között 110.000,- Ft különbség van.
Kasper Ágota bizottsági tag elmondta, hogy a CM Design ajánlata a legszimpatikusabb.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök kiegészítésként elmondta, hogy Lingl Zoltán
bizottsági tag a CM Design mellett tette le a voksát, informatikailag mindhárom ugyanazt tudja
nyújtani. A Cm Design-t úgy találta, hogy elkezdett városi honlapokat nézni és tetszett neki a
Balatonalmádi honlap és ilyen visszacsatolással került hozzájuk. Nagyon szimpatikusak és nagyon
profik, ők egy 5-6 fős csapat, egyedi grafikával, logótervezéssel. Maximálisan együttműködőnek
tűntek. A Creatic 2 fős csapatból, egy informatikusból és egy grafikusból áll. Velük személyesen is
találkozott, szimpatikusak voltak ők is.
A logó kérdéssel kapcsolatban annyi kiegészítést tett, hogy amit a tegnapi nap folyamán Kapitány
Zsolt, osztályvezető átküldött, annak hatására jöttek, hogy Nemes István Képviselő úr jelezte,
hogy valakik még készülnek a logó tervezéssel. Megnézte és véleménye szerint ezek a logók egyes
elemei, a logótárból lettek lementve.
Németh Gábor bizottsági tag elmondta, hogy a CM Design-nak vannak városi honlap referenciái,
viszont a Creaticnak nincs. Ennek alapján a CM Design-t javasolta.
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag hozzátette, hogy a CM Design-t javasolja.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek, hogy a CM Design
vállalkozás ajánlatát fogadják el.
8./ Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz
közbeszerzési tanácsadó kiválasztása
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök felkérte Ottó Péter polgármester urat, mondja el,
hogy milyen döntések születtek a bizottsági üléseken.
Ottó Péter polgármester kiegészítésként elmondta, hogy érdemi döntés egyik bizottsági ülésen
sem született. A Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 1 igen szavazattal, 2
tartózkodással nem támogatta a bizottsági elnök azon javaslatát, mely szerint a képviselő-testület
a közbeszerzési tanácsadó kiválasztására irányuló pályázati eljárást nyilvánítsa eredménytelennek.
Az Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal, egyhangúlag
tárgyalásra alkalmasnak tartja. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal javasolja a közbeszerzési tanácsadó kiválasztására irányuló pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítani, valamint a bizottság 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással nem javasolja megbízni a VeszprémBer Zrt-t átalánydíjas közbeszerzési tanácsadói
feladattal 2015. évre.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a VeszrpémBer Zrt. azért is merült
fel, hogy egyfajta beruházások tervezését átnéző, és azokat ellenőrző személyzet úgy gondolja,
hogy kellene a városba.
Ottó Péter polgármesternek annyi észrevétele volt, hogy kiírtak egy pályázatot, amelyben
figyelembe véve a bizottsági döntéseket és a tagok véleményét, nem az ár szerepel csak
szempontként, hanem összességében a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásáról szól a történet, tehát
az ár mellett a nevesített közbeszerzést lebonyolító által 2012., 2013., és 2014. évben lefolytatott
eljárások száma, annak az összértéke és a hibás teljesítések. Tehát ha bármilyen szervezet
esetlegesen szabálytalanságot állapított meg, azt is ki kell mutatniuk és ez alapján jöttek ki
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gyakorlatilag a pontok. Ha csak az árat nézik és azt, hogy erre az évre amit látnak, hogy meg kell
csinálniuk közbeszerzés, az a téli hó eltakarítás és síkosság mentesítés vállalkozó kiválasztása. A
Kbt. 122/A § szerint lefolytatott eljárás alapján Dr. Horváth Kaludiának a legkedvezőbb az
ajánlata.
Kasper Ágota bizottsági tag elmondta, hogy neki a VeszprémBer Zrt-vel kapcsolatban eddig nem
voltak rossz tapasztalatai.
Ottó Péter polgármester hozzátette, ha keretszerződést szeretnének kötni erre az évre, akkor
célszerű lenne a legkedvezőbb ajánlatot adót kihozni győztesként. Ha pedig a bizottság és egyes
képviselő-testületi tagok véleményét veszi az ember figyelembe, akkor az a megoldás, hogy
eredménytelennek nyilvánítják. Július 15-ig lesz még rendkívüli testületi ülésük, annak érdekében,
hogy a téli hó eltakarítás és síkosság mentesítésre vonatkozóan közbeszerzést bonyolító
kiválasztásra kerülhessen. Ha pályázatokban gondolkodnak mindenképpen kell három ajánlat, és
az egyértelműen meghatározott módon a legkedvezőbb ajánlatot tevővel lehet szerződést kötni.
Pályázat keretében nem elszámolható a közbeszerzést bonyolítónak a költsége.
Kasper Ágota bizottsági tag 18 óra 02 perckor elhagyta az üléstermet.
Németh Gábor bizottsági tag véleménye szerint nyugodtan meg lehetne bízni a Firmitert, esélyt
kell adni egy új szereplőnek.
A bizottsági elnök indítványára 1 nem szavazattal, 2 igen szavazattal támogatta a bizottsági elnök
azon javaslatát, mely szerint a képviselő-testület a közbeszerzési tanácsadó kiválasztására irányuló
pályázati eljárást nyilvánítsa eredménytelennek.
9./ A kárpátaljai Dercen településsel kötendő testvér-települési együttműködésre
vonatkozó döntés meghozatala
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 3 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.
10./ A kárpátaljai Dercenből érkező gyermekek vendéglátásáról szóló döntés
meghozatala
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, tudni kell, hogy kétféle költségvetés
született. Az első költségvetés úgy született, hogy adtak be pályázatot, viszont ha nem kapnak
támogatást, más módon kell számolniuk. A gyermekek és kísérőjük szállítását az Önkormányzat
által üzemeltetett iskolabusz végezné, de ezzel kapcsolatban felmerült, esetleg gondolják át, hogy
nem érdemes-e vonattal lehozni őket, Vásárosnaménytól Pestig, de akár Veszprémig is, így talán
költséghatékonyabbak lennének.
Nemes István képviselő tag felajánlotta, hogy saját költségén felvisz az önkormányzattól valakit
Vásárosnaményba és onnan vonattal kíséri őket, és természetesen a visszaútról is gondoskodna,
így a kísérő kérdése is meg lenne oldva.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megköszönte képviselő úrnak a felajánlást.
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető asszony kiegészítésként elmondta, hogy
eredetileg 2.200.000,- Ft-tal ment ki az előterjesztés, de ez legfeljebb 1.200.000,- Ft-ra változott.
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A bizottsági elnök indítványára 3 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását azzal, hogy a 2./ pontban a vendéglátáshoz
szükséges költségekre legfeljebb 1.200.000,- Ft keretösszeget biztosítsanak.
18 óra 14 perckor Nemes István képviselő tag elhagyta az üléstermet.
11./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 3 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a
tájékoztató tudomásulvételét.
12./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 3 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a
tájékoztató tudomásulvételét.

13./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Zirc Város településszerkezetéről
hozott 49/2005.(III.21.) Kt. számú határozatának, valamint a helyi építési
szabályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2005.(IV.5.) önkormányzati rendeletének
módosítása
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára 3 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.
A bizottsági elnök indítványára 3 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselő-testületnek a
rendelet-módosítás elfogadását.
14./ A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Kérdés nem hangzik el.
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető asszony elmondta, hogy nem javasolja a bölcsődei
térítési díj bevezetését. 2012 óta jogszabályi lehetőség van az étkezési díj mellett a személyi térítési
díj megállapítására. Eddig a kiszámolt összegek alapján 0,- Ft térítési díjat állapítottak meg. Úgy
gondolja, miután nincs sorban állás a bölcsődében, és akár ha egy gyereket is elveszítenének a
térítési díj bevezetése miatt, akkor is vesztesége lenne a városnak, mert egy gyerek általában, az
eddigi tapasztalatok szerint fél normatíva lehívására ad lehetőséget. A fél normatíva 147.000,- Ft,
a legmagasabb javasolt térítési díj, ha egész évre beszedik 48.000,- Ft. Tehát a bevételük 48.000,Ft, a veszteség 247.000,- Ft lenne, ha egy gyereket elveszítenének a térítési díj bevezetése miatt.
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Ottó Péter polgármester kiegészítette, hogy elsősorban az volt az indoka, hogy ezzel a témával
foglalkozzanak, hogy éves szinten 8-9 millió Ft-ot kell hozzátennie az önkormányzatnak a feladat
ellátásához. Azóta meg vannak a tapasztalati adatok az elmúlt évről, ami azt jelentette, hogy éves
átlagban 30 gyermek volt, plusz 10 gyermek után lehetett a normatívát igényelni, így az
önkormányzatnak a tényleges finanszírozási kötelezettsége durván 3 millió Ft-ot tett ki, ami 15
%-os önkormányzati részt jelent a 85 %-os állami finanszírozás mellett. Másrészt szempont volt
az is, hogy milyen hatása van a térítési díj bevezetésének.
A bizottsági elnök indítványára 3 igen szavazattal, egyhangúlag nem javasolja a képviselőtestületnek a rendelet-módosítás elfogadását.
18 óra 28 perckor Kasper Ágota bizottsági tag visszajött az ülésterembe.

15./ A Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. 2015. évi
munkaterve és a 2015-2020-as évekre vonatkozó stratégia vázlata
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a TDM pénzügyi beszámolóját
hol lehet megtekinteni?
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető asszony válaszában elmondta, hogy VargaHalmosi Eszter a Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője a holnapi nap folyamán tudja
átküldeni a pénzügyi beszámolót.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a másik dolog, ami felmerült, hogy
mindig azt mondják, a TDM-nek azért kell fennmaradni, hogy pályázni lehessen. A régebbi
pályázatoknak mindig az volt a feltétele, hogy regisztrált szervezet legyen, megnézte a
regisztrációs listát regisztrálva van, de még a Palotai Gábor neve alatt. Úgy tudja ahhoz, hogy egy
TDM szervezet regisztrációja fennálljon, megfelelő végzettségű tagnak kell lenni. Megkérdezte
hogy ez most megvan azzal hogy a régi munkavállalók elmentek?
Ottó Péter polgármester elmondta, hogy az Eszternek valami hiányzik hozzá, de felsőfokú
végzettséggel rendelkezik.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a Tourinform iroda miért nincs
nyitva szombaton délután 14.00 órakor, amikor nyitvatartási idő volt és az apátság udvara tele van
látogatókkal.
Ottó Péter polgármester elmondta, Apát úr részéről gondolat szintjén felmerült, mi lenne, ha
beolvadna az egész TDM, az Apátság Látogatóközpont Kft-be és az egész térséget, turizmust
képviselné. Ezt nem tartaná szerencsés dolognak, úgy gondolja ennek a szervezet létrejöttének az
volt az indoka, hogy lehetőség szerint a turizmus összes szereplője le tudjon ülni egy közös
asztalhoz és így szülessenek meg a várost érintő kérdések, döntések. Azt hogy ha bármelyik
tulajdonos kisajátítja ezt a történetet, akkor az a kérdés, hogyan lehet meghatározni a döntési
kompetenciákat, hogyan lehet azt elkerülni, hogy ne a saját értékek kerüljenek mindenhol a
legelső helyre és a többi háttérbe szoruljon, nem tartja szerencsés dolognak. Ha ez így normálisan
működhetne és egyébként a véleménye szerint működött is, akkor semmi értelme nem volt a
TDM szervezet létrehozásának. Lehetett volna ugyanúgy csinálni a zirci turizmust, ahogy eddig is
működött. Az önkormányzat önálló formában fenntartaná a Tourinform irodát, és a hivatalban
foglalkoztatna egy turisztikai referenst.
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök indítványára 4 igen szavazattal, egyhangúlag
javasolja a képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásulvételét.

19./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíjrendszere 2015. II. félévi pályázatára
beérkezett pályázatok elbírálása
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hogy előzetes döntés szerint 6.000,- Ft-ot
ítélhetnek oda a pályázóknak, hiába nem használták ki a keretet, ezen nem változtathatnak.
A bizottsági elnök javaslatának megfelelően az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
36/2015.(VI.24.) határozata
1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága a Zirc
Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013. (V.28.)
önkormányzati rendelet 11. § 3. pontjában biztosított átruházott hatáskörében eljárva a Zirc
város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2015. II. félévi pályázati kiírásra benyújtott pályázatokat
elbírálva 2015. II. félévében 6.000,- Ft/hó ösztöndíj támogatásban részesíti
- Kubicsek Adrián, 8420 Zirc, Akácfa u. 13.
- Pongrácz János, 8420 Zirc, Szeptember 6. u. 11/C
- Detre Csanád, 8420 Zirc, Berek u. 10.
- Pallós Barbara, 8420 Zirc, Rómer F. u. 23.
- Svéd Dániel, 8420 Zirc, Három-hegyi u. 20.
- Farkas Estilla, 8420 Zirc, Köztársaság út 7/B 1/5
- Balázs Márton, 8420 Zirc, Hóvirág u. 77.
szám alatti lakosokat.
2./ A bizottság felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét az ösztöndíj támogatásban
részesített pályázók kiértesítésére, illetve az ösztöndíj támogatás részükre történő kifizetésére.
Felelős: 1./ pont esetében: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: azonnal
2./ pont esetében: 2015. augusztus 7.

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök a nyílt ülést 18 óra 56 perckor berekeszti.
Ezt követően az Emberi Kapcsolatok Bizottság áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.
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K.m.f

Dr. Benczik Ágnes Adrienn
bizottsági elnök

Németh Gábor
bizottsági tag
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