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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
2015. március 25-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
- meghívott a teljes ülésre
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője, Nagyné Fáró Katalin Zirci Járás
Szociális Szolgáltató Központ vezetője, Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek
Óvoda és Bölcsőde vezetője, Nemes István képviselő

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök köszönti a bizottsági ülés valamennyi
résztvevőjét. Megállapítja, hogy az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 tagja közül jelen van 5 fő
– a bizottsági ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.
A kiküldött meghívó szerint javaslatot tesz a bizottsági ülés napirendjére, majd indítványozza
a gimnáziummal kapcsolatos napirendi pont levételét, mivel az előterjesztő előzetes
tájékoztatása alapján a képviselő-testületi ülésen sem fogják tárgyalni. Ugyanakkor javasolja a
„Zirc városfejlesztési stratégiai programja” című előterjesztés napirendre vételét, illetve
Kasper Ágota bizottsági tag jelezte, hogy nem döntési jelleggel „Egyéb ügyek” keretében
több aktuális problémát szeretne felvetni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatja a „Zirc városfejlesztési stratégiai programja” című előterjesztés
napirendre vételét.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatja „Egyéb ügyek” keretében aktuális problémák megvitatását.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök napirendi javaslatának megfelelően az Emberi
Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
14/2015.(III.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az ülés
napirendjét az alábbiak szerint megállapítja:
1./ A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet módosítása
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2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015-2019. évekre vonatkozó
gazdasági programjának megalkotása
3./ Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
4./ A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása
5./ Zirc város Szociális Térkép elkészítéséről szóló döntés meghozatala
6./ Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2015. I. félévi pályázati
döntéséről
7./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
8./ Zirc városfejlesztési stratégiai programja
9./ Egyéb ügyek
- Történelmi emlékhely
- Rádai Mihály féle program
- Robix Hungary Kft. ügyvezetője Pro Urbe Emlékérem kitüntetésének visszavonása

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
15/2015.(III.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Németh Gábor bizottsági tagot bízza meg.
Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Határidő: azonnal

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 26/2013.(XII.18.) önkormányzati
rendelet módosítása
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök nem érti, hogy mi az a védőnők részéről adandó
javaslat.
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető elmondja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény prioritást határoz meg, hogy kit lehet felvenni a bölcsődébe. A
jogszabály halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű dolgozó, iskolába járó és
egyéb, illetve egyéb kategóriákat sorol fel. Azon szülőknek, akiknek folyamatban van
beiskolázás vagy munkahelyszerzés, a beszoktatás végett indokolniuk kell, hogy a bölcsődébe
bekerüljön a gyermek. Tehát, amikor a szülő a munkába állást nem szabadsággal kezdi, s nem
tudják arra az időre beszoktatni. Hozzáteszi, a beszoktatást csak azon a napon kezdhetik el,
amikor jogilag felvették a gyermeket. Példaként említi, volt olyan, amikor ikerpár esetében a
védőnő javasolta, hogy közösségben legyenek a fejlődésük érdekében, ami jót is tett a
gyermekeknek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

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
módosítását.

2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015-2019. évekre vonatkozó
gazdasági programjának megalkotása
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Kasper Ágota bizottsági tag elolvasta az anyagot, s nem nyerte el a tetszését, hogy már
többedik alkalommal olvassa Zirc történetét a ciszterek, a polgárok, a parasztok minden
jótéteményével, áldozatkészségével egyetemben, valamint a város természeti és minden más
viszonyát. Nem érti, hogy miért kell ezeket minden gazdasági programban ilyen bőven
kifejteni, mert a háromnegyede tulajdonképpen erről szól, és konkrétum alig van benne.
Legyen kevesebb oldal, de az szóljon arról, amiről és ne mese legyen. A program első része
viszonylag jól összeszedett, amit ajánl az új honlapra feltenni.
Véleménye szerint ne a múltról szóljon a gazdasági program, mert abban el lehet révedezni,
de nem érdemes. Ugyan a jelen körülmények között nem egyszerű kitalálni olyan dolgokat,
aminek a megvalósulására a legcsekélyebb esély is megvan, de ne meséljenek, mert abból
elege van.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök a bevezető részt ugyan nem olvasta el, de a
Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság ülésén már felvetette, hogy a korábbi
gazdasági programot összevetve a mostanival, rengeteg olyan dolog van, ami nem valósult
meg, de fontosnak tartják, ezért újra bele kell, hogy kerüljön.
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A történelmi áttekintés helyett sokkal inkább valami összegzést várna az elejére, hogy az
előző programból mit tudtak teljesíteni, miket tartanak kiemelten fontosnak, mit miért nem
lehetett megvalósítani, és ebből induljon tovább az egész. Említi, a gazdasági bizottság ülésén
is az volt a most elkészített gazdasági program végkicsengése, hogy nagy munka van mögötte,
ami nem kérdés, és a lehetőségekhez képest a mai világban nem könnyű bármit összeállítani,
de még át kell gondolni, s vagy az Integrált Településfejlesztési Stratégia vagy az akadémia
által elkészített stratégiai program tükrében az egészet újra át kell beszélni. Ezt az anyagot
tekintsék egy előirányzatnak vagy vázlatnak.
Lingl Zoltán bizottsági tag az elhangzottakkal teljes mértékben egyetért. A gazdasági program
bevezetőjével kapcsolatban elmondja, bármilyen gazdasági, stratégiai programot néznek meg,
mindig azzal kezdődik, hogy bemutatja, miről fog szólni. Úgy gondolja, a bevezető részben
nem mérvadók olyan szempontból, hogy már nagyon sokszor látták. Képzeljék magukat egy
olyan ember helyébe, aki most látja először a gazdasági programot, mert annak újat mutat.
Megjegyzi, az iskolában készített ilyen jellegű dolgoknak mindig van bevezetője azért,
hogyha valaki teljes ismerethiánnyal kézbe veszi, akkor lássa miből indultak ki és miről fog
szólni a történet. Véleménye szerint, ha ilyet készítenek, annak kötelező része a bevezető. A
terjedelmén lehet vitatkozni, de egyszer sikerült jól összeszedni, s azóta a program részét
képezi.
Németh Gábor bizottsági tag szerint nincs jól összeszedve, ugyanis közel 80 év kimaradt
egyszerűen azért, mert 1931-ben jelent meg utoljára Zircről egy összefoglaló
településtörténet. Odáig van történelmi áttekintés, majd olyan mintha onnantól kezdve nem
történt volna semmi. Ezért mondja, hogy egyenetlen az egész, s nem így és ennyire bőven
kifejtve kellene megírni. Megítélése szerint a bevezető rész a város történetét nem igazán
mutatja be. Úgy véli, amikor rövid távú stratégiát határoznak meg, akkor felesleges ekkorát
keríteni. Egy hosszú távú stratégiában passzol, de ebben sok. Felőle benne maradhat, de kéri,
hogy a műemlékkönyvtár nevét javítsák ki. Egyetért abban, hogy nehéz összeállítani ezeket a
dolgokat, főleg egy stratégiát. Ugyanakkor számára kevés egy kicsit, hogy csak arra van
elképzelés, ami pályázatból megvalósítható lesz.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök véleménye szerint is hiányoznak belőle a
koncepcionális elemek. Megjegyzi, a gazdasági bizottság ülését követően nagyon optimista
volt, mert úgy érezte, hogy végre elkezdtek együtt gondolkodni. Úgy véli, a történeti
áttekintésből is annak van jelentősége, ami kihat a városra.
Kasper Ágota bizottsági tag szerint röviden végig kellene menni azokon a jelenleg még
meghatározó gazdasági tényezőkön, amik szerepet játszhatnak a város életében.
Németh Gábor bizottsági tag hiányolja a programból, hogy például a város mikor kezdett
iparosodni. Tehát, hogy volt egy bányanyitás a környéken. Viszont arról ír, hogy támogatni
kell a kormány jövőbeni elképzelését a bányanyitás tekintetében. Nem tesz említést az
idetelepült nagyobb üzemekről – például a Robix Hungary Kft., a Chio-Wolf Magyarország
Kft. –, ugyanis az elmúlt 50-60 év sokkal jobban meghatározza a város arculatát, mint egy
középkori történet.
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Nemes István képviselő elmondja, a bevezető részhez azért nem nyúltak, mert próbáltak arra
törekedni az idő rövidsége és az oldalak sokasága miatt, hogy egy térségre kialakult vázlatot
készítsenek el. Azokat a pontokat dolgozták át, ami aktuális a következő évekre. Kivették
azokat a feladatokat, melyek esetleg nem vagy már teljesültek.
Kasper Ágota bizottsági tag azzal egyetért, hogy kell a bevezetés bármilyen dokumentumot
készítenek, csak az arányos legyen. Érezni lehessen a súlyt, hogy nem a múltba néznek,
hanem próbálnak előrevezető utat találni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök számára a legvisszatetszőbb, hogy az utószó
ugyanaz, mint a korábbi gazdasági programban volt.
Javasolja, hogy munkaanyagként fogadják el a gazdasági programot, s néhány hónap múlva,
amikor a stratégiai terv elkészül, akkor térjenek erre vissza, és esetleg szakemberek
bevonásával a történelmi alapot arányosítsák a napi dolgokhoz.

A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartózkodással javasolja a 2015-2019. évekre szóló gazdasági program kiindulási alapjaként
elfogadni az előterjesztés szerinti anyagot.

3./ Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló határozati
javaslat elfogadását.

4./ A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosításáról
szóló határozati javaslat elfogadását.
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5./ Zirc város Szociális Térkép elkészítéséről szóló döntés meghozatala
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, a szociális térkép elkészítésének
alapgondolata az volt, hogy valószínűleg nagyon sok olyan család él a városban, akiről esetleg
nem is gondolják, hogy valamilyen módon segítségre szorul, s akik nem fognak sorban állni a
segélyért, nem jelentkeznek, és bármennyire is igyekszik a szociális hálózat ezeket
feltérképezni, nem minden esetben sikerül. Ennek szélesebb körű feltérképezéséhez tettek
javaslatot egy kérdőíves módszer segítségével.
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető hozzáteszi, régebben a településeknek szociálpolitikai
koncepciót kellett készíteniük, amivel bizonyos időközönként foglalkozni kellett, hogy mégis
hogyan alakult a településen a szociális helyzet. Példaként említi, hogy vannak
népszámlálások, aminek más a tematikája. Több olyan ember van, akiről nem tudták, hogy
rossz anyagi körülmények között él, holott a városban elfogadott és ismert személy. Nem
tudják, hogyan élnek emberek, mert sok háztartásba nem tudnak bemenni, az őket megkereső
ügyfelekkel tudnak foglalkozni. Megjegyzi, hogy a legtöbb feladatuk önkéntes, kivéve a
gyermekjóléti szolgálatot, mert ha jelzés érkezik, akkor kötelezően kell eljárniuk. A többi
feladat esetében, ha valaki megkeresi őket, akkor tudnak tenni érte. Amennyiben valaki
segítséget kér és elfogad, akkor segítenek, ugyanakkor, ha próbálnak segíteni, de valaki nem
kéri, elhárítja, nem tudnak mit tenni. Ezért gondolta, érdemes lenne egy ilyet elkészíteni,
amiről nem hiszi, hogy hiábavaló lenne, mert legalább egyszer feltérképeznék a város
szociális, gazdasági helyzetét. Azonban nemcsak a nehézségeket ismernék meg, mert úgy
gondolja, a kérdésekből az erősségek is kiderülnek. Rákérdeznek a lakhatási körülményekre,
azok színvonalára, a családok összetételére, a jövedelemviszonyokra. Van-e tartozás, ami
ugyan önkéntes, de erről is egy képet kaphatnak, mert sok esetben baj ott is lehet, ahol
kívülről nem látszik.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megjegyzi, hogy ezt a dolgot már többen
továbbgondolták, mert ha már elmennek a háztartásokba, akkor jó lenne több mindent
megkérdezni, ezért kapcsolódhatna a városfejlesztési stratégiai programhoz. Utal arra, hogy
készülőben van az Integrált Településfejlesztési Stratégia, amiről megoszlanak a vélemények,
de úgy látta a gazdasági bizottság ülésén is, többen egyetértenek abban, hogy vannak
fenntartásaik az eredményességével kapcsolatban. Az első testületi ülések egyikén Horváth
László képviselő javasolta – amit polgármester úr is elismer, hogy 15 évig az akadémia által
elkészített stratégiai programot fel lehetett használni, sok segítséget nyújtott az előző
gazdasági programok elkészítéséhez – a 2002-2003-as stratégiai program felülvizsgálatát,
amit a képviselő-testület nem szavazott meg azzal, hogy először lássák mi lesz a másikból.
Most még ott tart a dolog, hogy abból talán májusra lesz eredmény, s akkor meglátják, lehet-e
használni valamire.
Kitér arra, hogy az akadémia által készítendő programhoz is fontos lenne a lakosság
megszólítása. Tehát, valamifajta lakossági felmérést azzal kapcsolatban is kell készíteni. Az
akadémia által végzett felmérés költségvonzata 350.000,- Ft, ami lényegesen kisebb merítés
lenne, mint a város összes háztartása.
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető közbeveti, hogy szociális térképet lehet készíteni minta
alapján is. Ennek nincs koncepciója, mert minden település úgy készíti, ahogy akarja.
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök hangsúlyozza, felmerült, hogy érdemes lenne
olyan kérdőívet elkészíteni szakemberek bevonásával, ami adhatna egy szélesebb körű
merítést több témában, s abban elhelyezni olyan szűrő jellegű kérdéseket, melyekkel jó
eséllyel kiválaszthatók azok a háztartások, ahol érdemes lenne a szociális vonallal elindulni.
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető az internetes kérdőívvel kapcsolatban utal arra,
miszerint annak idején szó volt arról, hogy minden háztartásban forduljanak meg. Ha
internetes a kérdőív, akkor nem kell felkeresni a háztartásokat.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök jelzi, polgármester úr szerint az általános
kérdőívet fel lehetne ajánlani, s nyilván abból is kiderülne a célzott kérdések alapján, hogy
kihez kell elmenni a másikkal.
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető felveti, ha valaki visszaküldi a kérdőívet Interneten,
akkor honnan tudja, hova nem kell menniük?
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök válasza szerint erre mondta polgármester úr,
hogy egy adott e-mail címre jelzést kérnének, mert akkor az adott válaszadót már nem
zaklatnák a kérdezők. Úgy véli, ez egy hihetetlenül jó ötlet, mert a stratégiai programot biztos,
hogy el kell készíttetniük, ahhoz pedig a lakosságot meg kell kérdezni. Ezért javasolja, hogy
gondolják át, s inkább kicsit később legyen kész a kérdőív, de végezzenek jó munkát.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető utal a gazdasági bizottság ülésén elhangzottakra,
miszerint nagyobb merítést végeznek, és akár a gimnázium diákjai is kimehetnek a
lakóingatlanokba, ahol kitöltik a kérdőívet, amiben néhány olyan kérdés lesz, amely esetleg
rávilágít arra, hogy kihez kell kimenni a szociális térkép konkrét kérdőívével. Ezzel az a
problémája, ha anonim egy kérdőív, akkor honnan fogják tudni, hogy kihez kell kimenni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök szerint a szociális térképhez készített kérdőív
sem lehet anonim.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető szerint most is anonim, mert nem szerepel rajta cím.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök kérdezi, akkor mi lesz az eredménnyel? Ilyen
formában nem lehet anonim, mert akkor honnan tudják, hogy kinek kell segíteni.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető válasza szerint, ha a kérdőív nem lesz anonim, akkor
az emberek nem fognak válaszolni.
Kasper Ágota bizottsági tag a személyiségi jogokra hívja fel a figyelmet.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető véleménye szerint éppen ezért ne a gimnazisták,
hanem szakemberek végezzék a kérdőívek kitöltését, mert az emberek eléggé bizalmatlanok
ismeretlen személlyel szemben. Tehát, egy fiatal középiskolásnak nem fognak válaszolni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök úgy véli, egy ismerősnek válaszolni fognak, s
ezért mondta, hogy vannak zirci gimnazisták, akik az ismeretségi körükben elvégezhetik a
felmérést.
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Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető feltételezi, hogy az emberek esetleg gyerekként
kezelik őket. Hozzáteszi, annak idején részt vett a népszámlálással összefüggő munkában és
megdöbbent, hogy milyen körülmények között élnek emberek, mert sok esetben be sem
vallják, ha gondban vannak.
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető megjegyzi, ezért kell többet látni, mint hallani.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető ebben egyetért az intézményvezető asszonnyal,
ugyanis nem mindegy, hogy ki keresi fel a háztartásokat, mert ha az emberek nem is
válaszolnak őszintén, de a körülményekből sok minden leszűrhető.
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető saját magából kiindulva úgy gondolja, egy 14-16 éves
fiatalnak nem fognak az emberek válaszolni. Említi, hogy egy alkalommal szintén részt vett a
népszámlálásban, amikor jó néhány fogyatékos embert talált otthon, akik azóta bekerültek a
rendszerbe. Nyilván, ha szakember végzi a kérdőívek kitöltését és látja, hogy probléma van,
akkor felajánlja a segítséget. Ezért mondta, hogy szociális területen dolgozó, hozzáértő
személy végezze a felmérést, aki információkkal is el tudja látni az embereket.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök kérdezi, ha a szociális szolgáltató központ
munkatársai mennek ki a lakóingatlanokba, akkor elképzelhető, hogy van egy egyszerűsített
és egy bővített kérdőív? Tehát, hogy jelen van, beszélget az emberekkel, és nagyjából
feltérképezi a körülményeket.
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető ezt úgy tudja elképzelni, hogyha például az első
kérdésre igennel válaszol valaki, akkor esetleg rátérnek az ötödik kérdésre.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök egy ilyen jellegű dologra gondolt, s így
rövidebbre lehet zárni a kérdőív kitöltését. Ugyanakkor a stratégiai program miatt a kérdőívbe
bele kellene venni még további kérdéseket.
Németh Gábor bizottsági tag véleménye szerint is olyan személyek végezzék a kérdőívek
kitöltését, akikben az emberek megbíznak, akik hozzáértőként mérik fel a körülményeket. Ezt
a fajta felmérést nem mosná össze a stratégiai program készítésével kapcsolatos felméréssel.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök jelzi, hogy igazából az adatmerítés részére
gondoltak. Például, ha tudnák, hogy hány faipari szakmunkás van a városban, s abból hányan
járnak el ingázva dolgozni, akkor esetleg egy faipari vállalkozó letelepedéséhez segítséget
tudnának nyújtani. Tehát, ilyen jellegű dolgokat gondolt beletenni a kérdőívbe.
Kasper Ágota bizottsági tag közbeveti, hogy az előterjesztéshez mellékelt kérdőívből ez
kiderül.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök szerint a továbblépéshez ilyen szempontból is át
kellene gondolni a kérdőívet.
Németh Gábor bizottsági tag úgy véli, az iskolai végzettségre is rá lehet kérdezni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök szerint abban megegyezhetnek, hogy
mindenképpen olyan emberek végezzék a kérdőívek kitöltését, akiket egyrészt beengednek,
másrészt nemcsak kérdeznek, hanem látnak is.
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Nagyné Fáró Katalin intézményvezető úgy gondolja, mindenki magából induljon ki, hogyan
reagálná le, hogyan venné, ha egy ilyen jellegű dologgal tizenvalahány éves fiatal keresné fel.
A kérdőívet illetően végig kellene gondolni, hogy mi kell. Véleménye szerint a családi
összetétellel, a munkával kapcsolatos kérdések maradjanak. Viszont az biztos, hogy
mindenhova ezzel a kérdőívvel kell elindulni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök azt fontosnak tartja, hogy a felmérést ne csak
szociális, hanem más szempontból is lehessen használni.
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag véleménye szerint minden háztartásra terjedjen ki.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök szintén úgy gondolja, hogy lehetőség szerint
legyen teljes körű és inkább tartson tovább a felmérés.
Németh Gábor bizottsági tag kérdezi, honnan vették a kérdéseket?
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető válasza, hogy több féle felmérést néztek meg.
Németh Gábor bizottsági tag a kérdőív 30. kérdését – Ön kinek adna több támogatást? Állítsa
fontossági sorrendbe! – kihagyná.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök ugyancsak nézte ezt a kérdést, és számára úgy
tűnik, hogy nagyon nehéz összevetni.
Németh Gábor bizottsági tag megítélése szerint felesleges ezzel gyötörni az embereket.
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető szerint ki lehet venni a kérdőívből.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető utal a kérdőív 18. kérdésére, amit aggályosnak tart,
ugyanis a 17. kérdésben szerepel, hogy van-e a háztartásban szenvedélybeteg.
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető véleménye szerint a 17. kérdés esetében a
szenvedélybetegnél zárójelben fel lehetne sorolni a dohányzást, alkoholt, drogot és egyebet.
Ottó Péter polgármester megérkezik az ülésterembe.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök úgy véli, a kérdőívet most nem tudják
véglegesíteni, azt még mindenki gondolja át. Úgy gondolja, abban egyetérthetnek, hogy a
felmérést végezzék a szociális területen dolgozók, a kérdőív különböző szintű kitöltésével.
Próbálják meg az egészet feltenni egy olyan kérőíves rendszerre, amiből legalább az
alapelemzés megtörténhet számítógéppel. Nyilván van olyan táblázat, amit külön kell majd
kiértékelni. Gondolják át, hogy milyen pluszkérdéseket lehetne beletenni, amelyek előbbre
vihetnék a stratégiai program készítéséhez szükséges lakossági felmérést is.
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Ottó Péter polgármester ismerteti az előterjesztéssel kapcsolatban az Ügyrendi és
Érdekképviseleti Bizottság ülésén született döntést, mely szerint a bizottság javasolja – a
határozati javaslat 1./ pontja alapján – Zirc város Szociális Térképének elkészítését.
Ugyanakkor a bizottság javasolta, hogy a képviselő-testület áprilisi rendes ülésére készüljön
előterjesztés e témában.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök javasolja, hogy a bizottság támogassa a szociális
térkép elkészítését, és a részletek tisztázását követően az április testületi ülésen döntsenek.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja Zirc város Szociális Térképének elkészítését azzal, hogy a képviselőtestület 2015. áprilisi rendes ülésére ismételten készüljön előterjesztés e témában.

8./ Zirc városfejlesztési stratégiai programja
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Lingl Zoltán bizottsági tag kicsit korainak érzi az akadémia felkérését. Kifejti, hogy az
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elkészül május végéig, amihez semmiféle
utólagos szerzői jog nem fog kapcsolódni. Ugyanakkor az akadémia anyagánál ez nem áll
fenn, mert ők védeni fogják a saját szerzői jogaikat. Úgy gondolja, meg kellene várni a
településfejlesztési stratégia elkészültét, s meglátják, hogy milyen lesz. Amennyiben
használhatatlan, akkor az akadémia felkérését annyiban kellene módosítani, hogy a meglévő
anyagból készítsenek egy olyan településfejlesztési stratégiát, ami az ITS vázaiból látszó
alapvető feltételeknek megfelel, illetve megfelel a tartalma az önkormányzat igényeinek is.
Az már rajtuk múlik, hogy milyen széles körben egészítik ki.
Németh Gábor bizottsági tag abban egyetért, hogy érdemes megvárni, amíg elkészül az
Integrált Településfejlesztési Stratégia.
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag szintén azon a véleményen van, hogy várják meg a
településfejlesztési stratégiát, de attól tart, hogy mindenképpen szükség lesz az akadémia által
készítendő anyagra.
Kasper Ágota bizottsági tag megszerezte az Integrált Településfejlesztési Stratégia eddig
elkészített anyagát, amin egyszerűen elszörnyülködött, mert ennyire összefércelt,
összeollózott anyagot már régen látott. Reméli, a következő anyag eljut mindenkihez, mert
érdekelné, hogy mi kerül abba bele. Véleménye szerint ilyet egy komoly szervezet nem ad ki
a kezéből.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
munkamegbeszélésen, és őt a tervezők stílusa irritálta.

megjegyzi,
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a
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Kasper Ágota bizottsági tag szerint a településre nézve megalázó, hogy ennyire lehetetlen,
ennyire összefércelt dolgot adnak az emberek elé, aminek az itt élők, a város vezetői számára
hosszú évekre meg kellene határoznia, hogyan tovább.
Németh Gábor bizottsági tag szerint azt lássák be, hogy 27 települése van ennek a cégnek, és
hat hónap alatt mindegyikre készít Integrált Településfejlesztési Stratégiát.
Kasper Ágota bizottsági tag szerint éppen ezért ez felelősségérzetet is kellene, hogy jelentsen.
Ottó Péter polgármester megítélése szerint jó szakemberek, igaz, hogy fiatalok. Rendkívül
szűkös az idő, s amikor itt voltak a megbeszélésen, az hajtotta őket, hogy 13,00 órára
meghirdették a workshopot, és nem jutnak az anyag végére, s akkor eleve csúszásban lesz a
történet. Abban biztos, hogy a településfejlesztési stratégiát olyan szinten el fogják készíteni,
ami az önkormányzat számára a pályázatokon történő részvételhez szükséges. Tehát, az ITS
egy alapdokumentum az uniós pályázatok elérése kapcsán, így az ahhoz való illeszkedést is
vizsgálni fogják.
Kitér arra, hogy a tudományos akadémia stratégiai programját az elmúlt hetekben átnézte,
mert kíváncsi volt, mi az, ami laikus gondolkodással egészen másképp képzelhető el. Állítja,
hogy az akadémia anyaga most is 95 %-ban napra kész. Lehet, hogy a megalapozó, feltáró
kutatások eredményeiben más adatok jönnének ki, de vektorok és irányok szempontjából
biztos, hogy nincs új a nap alatt. Bármennyire is nehéz az ITS készítők irányába bizalommal
lenni az elhangzottak alapján, de úgy gondolja, saját magukról fognak bizonyítványt kiállítani
az általuk elkészített anyaggal. Ugyan a konzorcium készíti a 27 településfejlesztési stratégiát,
ami nem azt jelenti, hogy egy embernek vagy szakmai csoportnak kell ennyivel foglalkoznia.
Javasolja, várják meg, s ne legyen olyan prekoncepció, ami azt irányozza elő, hogy rossz lesz,
s már most meg kell rendelniük valami mást.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök szerint az idő szalad és jön a nyár. Az a félelme,
ha május végére ígérik, akkor legfeljebb júniusban döntenek, és az akadémia szeptember előtt
nem fog csinálni semmit. Amennyiben a szociális térkép kérdőíve kapcsán e tekintetben is
szeretnék elvégezni valamilyen szinten az adatfelmérését, akkor annak sem lehet nekiállni.
Ottó Péter polgármester most nem adna az akadémiának arra megbízást, amiről az
előterjesztés szól. Abban nem lát problémát, hogy őket szakmai tanácsadóként vonják be az
általuk készítendő felmérés – ami a későbbiek során a város számára fontos információkat
jelenthet – kérdéseinek összeállításába. Ha pedig úgy alakul a történet, hogy megbízzák őket,
mert rossz lesz az ITS, akkor megvan az anyag, a kérdőív, s annak a feldolgozott adatbázisa,
ami az ő munkájukat is segíti.
Németh Gábor bizottsági tag úgy véli, az akadémia saját merítésből fog dolgozni, ő elkészíti
magának ezt a felmérést. Nem hagyatkozik feltétlen olyan adatokra, amit az önkormányzat ad
ki. Tehát, adnak adatokat, de az akadémia akkor is el fogja végezni azt a felmérést, ami neki
kell.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök úgy gondolja, ha ők állítják össze a kérdőívet,
akkor nem feltétlenül végeznek saját felmérést.
Németh Gábor bizottsági tag kérdezi, ettől mit várnak, esetleg azt, hogy olcsóbb lesz az
akadémiai tanulmány?
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök válasza, hogy például azt is, mert közel fél millió
forintról van szó. Ugyanakkor sokkal szélesebb körű adatbázist kap, mintha az ajánlatában
megjelölt lakossági lekérdezést végzi el.
Ottó Péter polgármester emlékezete szerint az ajánlatukban szabad visszaküldésű kérdőív
felhasználása szerepel, amiről nem tudja, hány háztartást érint. Opcióként van benne a 350 fős
interjú, amikor ők keresik meg a reprezentatív mintában résztvevőket.

A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal, 1 tartózkodással javasolja a Zirc város stratégiai programja című dokumentum
felülvizsgálatáról, új stratégiai fejlesztési dokumentum kidolgozásáról szóló határozati
javaslat elfogadását.

6./ Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2015. I. félévi pályázati
döntéséről
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2015. I. félévi
pályázati döntéséről szóló tájékoztató tudomásulvételét.

7./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről szóló tájékoztató
tudomásulvételét.
9./ Egyéb ügyek
- Történelmi emlékhely
Kasper Ágota bizottsági tag Németh Gábor bizottsági tagot kérdezi, hogy jutott-e valamire a
kistemplom melletti ásatással kapcsolatban?
Németh Gábor bizottsági tag válasza, hogy még nem nézett utána.
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- Rádai Mihály féle program
Kasper Ágota bizottsági tag elmondja, Akliból a Vajda Eszter hívta, hogy minden évben
gyerekeknek szerveznek 20-30 fős tábort az ország különféle részein, de a tábori részvételre a
gyerekek valamilyen anyaggal úgy pályázhatnak. Egy budapesti hölgy fogja össze a tábor
életét, aminek az összetétele elég vegyes, mivel általános és középiskolás, de egyetemista is
található közöttük, s mindig valami hasznos tennivalóval foglalkoznak. Az egyik ilyen
hasznos tennivaló Akliban a majorban lenne, de szeretnének Zircre jönni. Hangsúlyozza,
hogy Ganna és Döbrönte szívesen fogadná a gyerekeket, ha Zircnek mégsem kellenek. A
tábor szervezőinek túl sok pénzük nincsen, ezért olyan támogatást vagy elhelyezési
lehetőséget szeretnének kérni, ami a rendelkezésükre álló kevés pénzből is megoldhatóvá
teszi a tábort.
Eszébe jutott, hogy annak idején voltak a vándortáborok, és esetleg az iskola tornatermében el
lehetne őket szállásolni. A szakképző iskola 2.500,- Ft-ért tudna részükre szállást biztosítani,
plusz az étkezés.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök a volt postásüdülő épületét bérlő vállalkozót
megkérdezte, aki 1.500,- Ft-ért odaadja a faházakat.
Kasper Ágota bizottsági tag folytatja, hogy a táborozóknak Zircen is kellenének hasznosítható
feladatok. Ezzel kapcsolatban három ötlete volt, amit a Vajda Eszternek is elmondott. Az
egyik a történelmi emlékhely, amit ki lehetne tisztíttatni, s ehhez együttműködési segítséget
kérhetnének a megyei múzeumtól, hogy egy régész kijönne és irányítaná a munkálatokat.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök szerint be lehetne vonni a zirci művészeti
szakközépiskolásokat, akik készíthetnének akár fotósorozatot a felújítási munkálatokról.
Kasper Ágota bizottsági tag a másik helyszínnek gondolta a zirci öreg temetőt, ahol a
gazdasági társaság emberei a régi síremlékeket a kőkerítés mellé felállították. Azokat fel
lehetne leltározni, fotóval dokumentálni. Arról is készülhetne egy bemutató anyag akár
fotósorozattal, vagy más formában. A harmadik helyszín lehetne a zsidótemető, amit ugyan
helyreállítottak, de a sírkövek nincsenek dokumentálva. Úgy véli, ezzel a gyerekek hasznos
munkát végeznének, és a település gazdagabbá válna általa.
Ottó Péter polgármester megjegyzi, hogy a Reguly Antal Múzeum igazgatója szintén említette
ezt a dolgot, s úgy tudja, a múzeum is megpróbál részt venni ebben.
Németh Gábor bizottsági tag olyan verziót hallott, hogy el kellene halasztani jövőre.
Kasper Ágota bizottsági tag hozzáteszi, a Reguly Antal Múzeum igazgatója úgy tájékoztatta,
hogy náluk nincs olyan munka, amibe felelősséggel be tudnák vonni a gyerekeket. Úgy véli,
ha most szeretnének jönni, akkor élni kell a lehetőséggel.
Ottó Péter polgármester kérdezi, ki a kapcsolattartó?
Kasper Ágota bizottsági tag válasza, hogy a Vajda Eszter, így vele kellene beszélni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök úgy gondolja, a 20 gyerek ötnapi étkezését át
lehetne vállalni.
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- Robix Hungary Kft. ügyvezetője Pro Urbe Emlékérem kitüntetésének visszavonása
Kasper Ágota bizottsági tag utal arra, miszerint a Magyar Nemzet napilapban olvasta a
brókerbotrány kapcsán, hogy Tarsoly Csaba visszaadta önként a díszpolgári címét. Felveti,
hogy a Robix Hungary Kft. ügyvezetője, aki sikeresen tönkre tette a céget, 2009-ben Pro Urbe
Emlékérem kitüntetést kapott. Személy szerint tőle visszavonatná az elismerést, de nyilván
meg kell nézni, hogyan lehet. A cégnél emberek kerültek olyan helyzetbe, hogy a mai napig
soknak nincs kifizetve a járandósága, ezért úgy gondolja, semmi sem jogosítja fel azt az
embert, hogy ezzel rendelkezzen.
Ottó Péter polgármester tudomása szerint a most hatályos rendelet értelmében megvan a
lehetősége a visszavonásnak.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök nem tudja pontosan mi történt, s nyilván
felelősen szabad csak dönteni.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint akárhogy nézik a Robix Hungary Kft. területe az
elmúlt években jelentős fejlesztéseken ment keresztül. Bízik abban, hogy ezek a fejlesztések a
gazdaság helyi működését szolgálják a jövőben is. Lehet, hogy más tulajdonossal, s ki tudja,
hogyan, mi módon. Tudomása szerint a mai napig nem indult el a cég felszámolása. Korábban
már a dolgozóknak és a szakszervezet vezetőjének is mondta, hogy miért nem kezdeményezik
ők. Amennyiben felszámolás alá kerül a cég, akkor a bérgarancia alapból először a dolgozók
juttatását fizetik ki. Egyszerűen nem érti, miért nem lépnek a témában. Időközben a Robix
Hungary Kft. területén létrejött egy új cég ugyanazzal a tulajdonosi körrel, és az előző cég
húzós termékeit gyártják, 30 embernek munkát adnak, gazdasági teljesítmény van mögöttük.
Nagyon nehéz e kérdésben azt mondani, hogy abszolút fekete vagy fehér a történet.
Úgy gondolja, ha ezek az információk annak idején a döntéshozók előtt ismertek lettek volna,
akkor biztos, hogy senki sem javasolja Pro Urbe Emlékérem kitüntetésre és a képviselőtestület sem ítéli oda. Ugyanakkor a város legnagyobb munkáltatója volt a versenyszférában, s
talán még az is lesz valamikor.
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag utal arra, hogy a testületi ülésen napirendre kerül Zirc
város közlekedésfejlesztési koncepciója, amihez véleménye szerint a közlekedésbiztonság is
hozzátartozik. Ezzel kapcsolatban felveti, hogy a Zrínyi utcáról a Deák Ferenc utcára
kanyarodás balesetveszélyes, mert nem lehet belátni a Deák Ferenc utcát. Sok esetben a
szerencsén múlik, hogy ott nem történik baleset. Emlékezete szerint valamikor ott volt tükör,
hogy be lehessen látni a kereszteződést.
Ottó Péter polgármester szokott arra járni, s úgy véli, viszonylag jól belátható. Biztos, hogy
forgalombiztonság szempontjából elkelne ott egy tükör, de előre lehet annyira állni az autóval
a kereszteződésben, hogy jól belátható legyen a Deák Ferenc utca mindkét irányban. A Jókai
utca felől még rosszabb a belátás. A Táncsics, a Kálvária és az Ady Endre utca kereszteződése
viszont tragikus.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök szerint az a fő baj, hogy elsőbbsége a Deák
Ferenc utcáról jövőnek van, de sok esetben ki kell engedni a Zrínyi utca felől érkező
gépjárművet, mert nem férnek be mellé.
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