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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
2016. május 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 elnök, Kasper Ágota, Lingl Zoltán és Váradiné Tóth Mária
bizottsági tagok
- Képviselő-testület tagjai közül
Ottó Péter polgármester
Dr. Horváth Sándor alpolgármester
- meghívott a teljes ülésre
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője,
Igmándyné Hebling Gabriella a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde vezetője
- meghívott a 8. napirendi ponthoz
Fonyódy István élelmezésvezető
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy Németh Gábor bizottsági tag
betegsége miatt jelezte távollétét. Köszönti a megjelent vendégeket, 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 napirendi pontokhoz javasolta új
napirend felvételét, a „Balaton- Bakony Kocka Klub kiállítási szándékának támogatása”, valamint
„a 26. Zirci BULI megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala” előterjesztéseket.
Javasolta továbbá, hogy a „XVIII. Bakonyi Betyárnapok megrendezésének támogatásáról szóló
döntés meghozatala”, valamint „A 26. Zirci BULI megrendezésének támogatásáról szóló döntés
meghozatala” napirendeket tárgyalják egymás után.
Megkérdezte, hogy esetleg van-e valakinek még javaslata napirend felvételéről?
Javaslat nem érkezett.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök a vendégre való tekintettel javasolta, hogy elsőként
tárgyalják a „Tájékoztató az új közétkeztetés tapasztalatairól” szóló előterjesztést. A zárt ülési
napirendet, pedig a nyílt ülés bezárását követően tárgyalják.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök napirendi javaslatának megfelelően az Emberi
Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
34/2016.(V.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az ülés
napirendjét az alábbiak szerint megállapítja:
8./ Tájékoztató az új közétkeztetés tapasztalatairól
1./ Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
2./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2016. II. félévi pályázati kiírás
3./ A civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatásával kapcsolatos döntések
meghozatala
4./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések
5./ XVIII. Bakonyi Betyárnapok megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala
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6./ Utcanév táblák kihelyezése
7./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról
9./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
10./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
11./ Az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló szakmai
beszámolók véleményezése
13./ Emléktábla állítással kapcsolatos tájékoztató
14./ Egyéb ügyek
- Balaton- Bakony Kocka Klub kiállítási szándékának támogatása
- A 26. Zirci BULI megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala
12./ Döntés a „Zirc Város Közoktatásáért” kitüntetés odaítéléséről (zárt ülés keretében)
Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök a jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolja Váradiné
Tóth Mária bizottsági tagot.
A bizottsági elnök javaslatának megfelelően az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
35/2016.(V.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az ülés
jegyzőkönyvének hitelesítésével Váradiné Tóth Mária bizottsági tagot bízza meg.
Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök
Határidő: azonnal

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
8./ Tájékoztató az új közétkeztetés tapasztalatairól
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök felkérte Fonyódy István élelmezésvezető urat, ha van
szóbeli kiegészítése, mondja el.
Fonyódy István élelmezésvezető hozzátette, hogy ahhoz, amit leírt különösebb hozzáfűzni valója
nincsen, legfeljebb arra vonatkozóan, hogy az anyagi oldala a korszerű táplálkozás biztosításának
a normatív része meg van, de tulajdonképpen az akadálya annak, hogy megvalósítsanak minden
olyan feladatot, amelyet elvárnának, illetve a rendelet elvárna tőlük, az a technikai rész. Egy 40
éves felszereltséggel rendelkező konyhán dolgoznak, ahol bizonyos termékeket egyszerűen nem
tudnak elkészíteni, mert nem lehet, illetve a korosztály szerinti főzést sem lehet teljes egészében
megvalósítani. Részlegesen is csak azért lehetett, mert a Szakképző konyhája az önkormányzat
irányítása alá került, így az óvodát, bölcsődét külön tudták választani, de már az iskolás, és felnőtt
étel gond, mert erre nem alkalmas egyszerűen a konyha. A berendezéseik nagyon rossz
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állapotban vannak. Szinte heti rendszerességgel szabadulnak meg egy-egy „műtárgytól”. Az
elmúlt időszakban egy mély hűtőláda volt soron, amely megélte majdnem a 40 évet.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy ilyen jellegű pályázatokat nem
szoktak kiírni?
Fonyódy István élelmezésvezető válaszában elmondta, sajnos csak az óvodának van lehetősége
pályázni. Tavaly volt egy olyan pályázat, amelyben próbálkoztak volna közösen, abból valamit
profitálhatott volna az általános iskola konyhája is, mivel az óvoda részben onnan van ellátva, de
az a pályázat nem nyert. Az ideiben, pedig már nincs erre lehetőség, hogy ehhez bármilyen
formában is csatlakozzanak.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy mi a helyzet a „hal kérdéssel”?
Fonyódy István élelmezésvezető elmondta, próbálkoznak a hallal többféleképpen, egyik
legfontosabb szempont, hogy szálkamentes legyen a hal. A pangasiust használják, ez bevált eddig,
rántva nagyon szeretik a gyerekek, egyéb formában viszont nem annyira. Próbálkoztak azzal is,
hogy milánói módra készítik el a halat, a többség megeszi ezt is, mert az íz hatás más.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megkérdezte, hogy a pangasius az egyetlen, amivel
dolgoznak?
Fonyódy István élelmezésvezető hozzátette, hogy nem ez az egyetlen hal, például utoljára tilápiát
használtak, ezt viszont végképp nem ették meg, mert büdös. Egyszerűen nem eszik meg, mert
érzik az erős halszagot rajta. Pedig ez egy sokkal drágább hal és jobb minőségű, könnyebb vele
dolgozni is. 10 napban egyszer legalább halat kell adniuk a gyerekeknek, de nem adhatnak mindig
rántott halat, nem csak a változatosság miatt, hanem azért is, mert 1500 halat bepanírozni olyan
megterhelő a személyzetnek is, hogy ezt nem lehet minden alkalommal megoldani.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök megkérdezte Váradiné Tóth Máriát, mint óvónőt,
hogy mennyire eszik a gyerekek a halat?
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag elmondta, hogy a rántott halat szeretik. De amikor a konyhán
próbálkoznak minden félével, az nem igazán nyerő. Az új dolgokat, mint például a gersli, nem
mindenki eszi meg, ez gyerekfüggő. Aki megszokta, hogy otthon főznek neki, és meg kell
mindent kóstolnia, ők azért megeszik. Viszont észrevette, hogy a levesek jobban fogynak, az
viszont néha kevés. Mindig mindenből adnak nekik azért, hogy kóstolja meg, hátha utána ízlik
neki. Kérte, ha lehet egy kicsit több levest főzzenek.
Fonyódy István élelmezésvezető elmondta, már felemelték az anyaghányadot, mert ezt az
észrevételt már többen jelezték. 2 deciliter leves járna az óvodásnak, most 2,5 decilitert adnak
legalább egy hónapja. Arra is rájöttek, hogy a köles, gersli, hajdina fogyasztására nem igazán lehet
rávenni őket, ezért beledolgozzák a készített ételekbe, és így nem veszik észre.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök hozzátette, az átállás miatti nagy felzúdulás után,
többé-kevésbé megszokták a szülők és a gyerekek is ezt az étrendet.
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondta, hogy ő akkor sem értette a szülőknek a nagy felzúdulását,
mert igazából nem úgy történt, hogy 31-én megjelent a jogszabály, és 1-jén élelmezésvezető úr
drasztikusan lecsökkentette a sót, és a cukrot. Ez egy elég hosszú folyamatnak az eredménye,
fokozatosan lettek hozzászoktatva. Gyerekek, akik többször visszaviszik, meg eldobálják, őket is
több csoportba lehet sorolni, mert ahol otthon is azt látja a gyerek, hogy két féle étel van, neki
nagyon szokatlan ez a fajta változatosság. Akinél a szülők több mindent tudnak és változatosan
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főznek, ő neki nem probléma, mert örül neki, ha azt mondhatja, hogy ilyet evett már otthon is.
Azokkal a gyerekekkel nagyon nehéz bármit is csinálni, akik nem ehhez vannak hozzászoktatva.
Hozzátette, hogy többször elhangzott már, hogy aki a bölcsődéből jön, vele nincs gond. Úgy
gondolja, a konyhák működtetéséről az mindent elmond, hogy nem véletlen, hogy a fél járás
innen viszi az ebédjét, van is túlterhelés, és emellett nagyon sok a helyi éthordós, befizető. Nem
azért, mert árban jobb, mint a többi.
Kasper Ágota bizottsági tag megkérdezte, hogy az eszközök miatt nem lehetne valamilyen
kapcsolatot keresni a testvérvárossal vagy a Máltai Szeretetszolgálattal?
Lingl Zoltán bizottsági tag véleménye szerint úgy nem lehet, hogy nagy konyhai eszközt
hozzanak, de úgy lehet, ha azt mondják, hogy egy üstre lenne szükségük, amely az itteni hálózati
rendszerbe beköthető, azt szívesen elfogadnák, de úgy, hogy csak hozatnak valamit, az nem
szerencsés.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, talán a Máltai Szeretetszolgálattal is
elindul valami, és ők is mondták, hogy nekik rengeteg ilyen lehetőségük van.
17 óra 21 perckor Igmándyné Hebling Gabriella, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde
vezetője megérkezett az ülésterembe.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a tájékoztató tudomásulvételét.
1./ Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a rendelet-tervezet elfogadását.
2./ Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2016. II. félévi pályázati kiírás
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.

3./ A civil szervezetek, közösségek és egyesületek támogatásával kapcsolatos döntések
meghozatala
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy a szakmai beszámolókkal annyi
problémája van, hogy ömlesztve van benne minden és igazából a legnagyobb baj az abból
származik, hogy nem különül el az, aki működési célú támogatást kap, meg az, aki egy
rendezvényre való támogatást kap. Formailag szépek és nagyon sokat alakultak, de időnként olyan
történeti leírások vannak benne, hogy elveszti a „cérnát” vele. Úgy gondolja, lehet, hogy
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érdemesebb lenne pontosabb kérdőíves dolgot kidolgozni, hogy célzottabban lehessen a szakmai
beszámolókat megcsinálni.
Lingl Zoltán bizottsági tag hozzátette, hogy a legutóbbi ülésen gond volt, hogy a nem bejegyzett
civil szervezeteket hogyan lehetne támogatni, azóta véleménye szerint nagyon jó megoldást
találtak rá az előterjesztés készítői. Ügyesen megoldották, hogy jogszerű, szakszerű is legyen, és
senki ne maradjon ki belőle.
Az előterjesztéshez kérdés nem hangzott el.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatok elfogadását.
4./ Tiszteletdíjról történő lemondás következtében meghozandó támogatási döntések
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslatok elfogadását.
5./ XVIII. Bakonyi Betyárnapok megrendezésének támogatásáról szóló döntés
meghozatala
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan 1,5
millió forintot kérnek a rendezvény támogatására. Alapvetően az a problémája, amit tavaly is
elmondtak, főleg a BULI-ra vonatkozóan, hogy legyen átgondolva, újraértelmezve. Egyszer le is
ültek az érintettekkel tárgyalni, ott megbeszélték, hogy nagyon sok minden változni fog, ahhoz
képest nem történik semmi. Ez az általános észrevétele az egésszel. A másik dolog, ez egy
konkrét észrevétele, hogy mit keres a Bakonyi Betyárnapokon egy motor bemutató.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással nem javasolja a
képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
14./ Egyéb ügyek
b) A 26. Zirci BULI megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan szintén
1,5 millió forintot kérnek a rendezvény támogatására.
Lingl Zoltán bizottsági tag hozzátette, mindenképpen előrelépésnek mondható, amit Vajnorák
Bálint leírt. Az ott felvetett problémák nagyjából egyeznek azzal, amiről beszélgettek.
Egyértelműen leírta a jövőbe tekintve kialakult véleményüket, hogy a jelenlegi üzleti terv nem
fenntartható hosszútávon abban a formában, ahogy most működik. Ezzel kapcsolatban komoly
fejlesztéseket terveztek a következő évre, amely változásokkal kapcsolatban szeretnének
személyesen egyeztetni Zirc Város Képviselő-testületével is egy meghallgatás keretében.
Augusztusban prezentáción mutatnák be a jövőre vonatkozó terveiket egy hagyományait
megtartó, nonprofit, városi támogatástól kevésbé függő, de mégis nagyobb volumenű Zirci Buliról.
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Váradiné Tóth Mária bizottsági tag hozzátette, a legnagyobb bajt, abban látja – ezt a szervezők is
leírták - hogy csökkent a résztvevők létszáma. Ha ez ellen valamit nem tudnak tenni, akkor csak
egy pénznyelő lesz a rendezvény.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, ők azt írták le, hogy a szervezők száma
csökkent.
Kasper Ágota bizottsági tag hozzátette, irritálja az, hogy milyen „csapatok” járnak ki a BULI-ra.
A másik dolog az, hogy a szervezők május 23-án nyújtják be a kérelmüket, amikor arról volt szó,
hogy időben neki állnak. Kényszerszagot érez, hogy az utolsó pillanatban adják be a kérelmet.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, talán személyi változások voltak, mert
most más írta alá a levelet, mint tavaly.
Dr. Horváth Sándor alpolgármester hozzátette, az elejétől kezdve ismeri a BULI-t, és most kicsit
más a helyzet, ez kétségtelen. Lehet, hogy a látogatók száma is csökkent, de csak azért, mert nem
általános a kínálat, hanem egy rétegnek szól, és nagyon szűk rétegnek. De lehet, hogy most
változtatnak rajta, és kitágítja az ajánlatot, hogy mások számára is elfogadható legyen, akkor
elképzelhető, hogy megváltozik. Tekintettel arra, hogy a Városnak ez a saját rendezvénye, muszáj
lenne fenntartani.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, ha ez egy hagyományokkal rendelkező
rendezvény, úgy gondolja, nem elsorvasztani kellene, hanem alakítani a kor igényeihez. Tavaly
arról volt szó, hogy igen adnak 1,5 millió forintot egy konkrét színvonalas rendezvényre. Biztos,
hogy elhangzott, hogy mi lenne, ha a Város nem csak úgy oda adná a pénzt, hanem azt
mondanák, hogy legyen kevesebb, vagy legyen rövidebb, de hozzanak ide színvonalas fellépőt és
annak az egy színvonalas fellépőnek a díját fizesse ki a Város. Például egy Bródy fellépést
nyugodtan kifizethet a Város.
Kasper Ágota bizottsági tag hozzátette, hogy valóban színvonalasabb lenne egy Bródy, vagy egy
Koncz Zsuzsa fellépés, mint a mostani műsorok. Az lenne a célja, hogy korosztályra való tekintet
nélkül összehozza az embereket, eredetileg is így indult el. Véleménye szerint egy jó pár ifjúnak a
megnyilvánulási lehetőségeihez teret biztosítani, kicsit drága mulatság.
Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető asszony elmondta, hogy a szervezőknek azon
tagja, aki fizikai munkát végez, tehát nincs benne a szervezésben. Szeretné, ha a BULI-ra a
bizottság tagjai kimennének és megnéznék, hogy a gyerek programmal mit csináltak a
zabhegyezők. Milyen dekorációt, milyen programokat nyújtanak a gyerekeknek. Elég sok civil
szervezetet visznek ki, akik különböző témákban várják a látogatókat, mint például az egészséges
élet, drog prevenció. Ez mind-mind ennek a műsornak a része. Voltak próbálkozások a
különböző korosztály megnyerésére, és úgy gondolja, hogy az egész szervező gárda úgy gondolja,
hogy nagyon jó húzás volt a veszprémi színháznak a műsora két évvel ezelőtt. Táncos, zenés
bemutatót tartottak, tudja, hogy gondolkodnak ilyenben is. A halogatás oka többek között az
volt, hogy mindenki próbálja ezeket a fesztiválokat úgy megszervezni, hogy lehetőleg a
környéknek a közönsége őhozzá menjen, ezért tolják a veszprémi utca zene fesztivált jobbrabalra, minden ilyen jellegű fesztivált tologatnak, és ennek alapján keresték az időpontot. Az
időponttól függnek a műsorok.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök hozzátette, nem erről az időről van szó. Arról az
időről van szó, ami tavaly ilyen kortól eltelt addig, amíg elkezdték szervezni. Amikor arról volt
szó, hogy újra lesz értékelve az egész.
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Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető asszony ezt a részét nem tudja, de azt igen, hogy
aki szervezi, teljes odaadással szervezi, és azt is tudja, hogy megújulás előtt állnak.
Dr. Horváth Sándor alpolgármester kiegészítésként elmondta, hogy minden tisztelete azoké, akik
szerveznek ilyen dolgokat, nem ezzel van baj, azzal van baj, hogy nem rétegnek való az, hogy ők
pénzt adjanak bármire. Jövőre, ha nem hoznak ide egy színvonalas műsort, nem fognak rá pénzt
adni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök véleménye szerint, ha már egyszer oda adják ezt a
pénzt, legyen beleszólásuk a zenéhez értő és örök ifjú személyek részéről.
Kasper Ágota bizottsági tag hozzátette, ugyanez hangzott el tavaly is, hogy egyeztetési gondok
vannak, mert a Volt fesztiválra, meg a Szigetre mennek el az emberek. Legalább fél év
rendelkezésre állt, hogy ez meg legyen oldva. Kiteheti a lelkét a zabhegyezők csoportja, csak,
amikor kimennek a szülők a gyerekekkel megnézni a zabhegyezők műsorát, de azt látják, hogy
valaki öklendezik a bokor alatt, akkor zabhegyezők ide, civil szervezetek oda, szét van dúlva az
egész.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, a műsorkínálattal lehet befolyásolni a
kilátogató közönséget.
Dr. Horváth Sándor alpolgármester hozzátette, arról van szó, hogy egyszerű, normális, mindenki
számára fogyasztható műsort kell csinálni. Régebben volt ír zene, és ír tánc, rock és egyéb más,
most viszont szűk a kínálat. Óriási repertoár van az országban, kis zenekaroktól kezdve, akik
másfél órás műsort tudnak adni. Nem a neve a lényeg, hanem az, hogy olyan műsort adjon, ami
fogyasztható mindenki számára.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök fenntartja a véleményét, hogy adják oda a pénzt, de
akkor legyen beleszólása a városnak.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással nem javasolja a
képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

6./ Utcanév táblák kihelyezése
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök, az utcanév táblákkal kapcsolatban azt a konstruktív
javaslatot tette - miután a mostani előterjesztésben nagyon nagy lényegi változás nincsen az
előzőhöz képest és ugyanúgy nem látják, mennyibe kerül ez az egész történet – hogy kérjenek be
árajánlatokat arra vonatkozóan, hogy tervezzék meg az utca névtáblákat és tegyenek javaslatot.
Ezt Várszegi Bernadett, főépítészi referens asszonnyal megtették. 3 darab árajánlatot kaptak. Az
egyik egy budapesti cég, akik 100 ezer forint + áfát kérnek a felmérésért, azzal a kitétellel, ha
tőlük rendelik, akkor levonják a végárból. A másik egy győri cég –akik például Dudart is tervezték
– ők olyan javaslatot tettek, hogy 30 ezer forint + áfát kérnek, akik szintén levonják a végárból,
amennyiben tőlük rendelik meg. A harmadik cég szintén budapesti, aki leküldi az emberét, és
annyit kér, hogy biztosítsanak egy éjszakára ingyenes szállást, esetleg, ha nem végez, akkor két
éjszakára. Egyébként ők tervezték a Bakonybélit, amelyet polgármester úr már többször példának
hozott. Átbeszélték a Várszegi Bernadettel és azt nézték, hogy a pesti cégnek a táblái jobb
minőségűek, de egyeztetve Várszegi Bernadettel, azt a javaslatot szeretné az ő nevében is
elővezetni, hogy 30 ezer forint, és egy éjszakai szállás nem tétel, így mindkét cégtől kérjenek egy
tervezési ajánlatot. Bízzák meg őket, mondják el, hogyan lehet a kihelyezés módjáról, a kihelyezett
egységek számáról gondoskodni. Azért bízzanak meg kettőt, hogy egyáltalán lássák az
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árviszonyokat, meg legyen egy összehasonlítási alap, és ha ezeket megkapták, utána megnézik,
hogy ár-érték arányban, hogyan lehet megbízni őket. Ez lenne a főépítészi referens asszonnyal
egyeztetve a javaslata.
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondta, ha már egyszer város rehabilitációs tervet csináltatnak, azt
tartaná fontosnak, hogy a Forma Zrt.-nek is mutassák meg az ajánlatokat, az az ő szerződésükbe
is belefér.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint kérjenek ajánlatot mind a három cégtől. Vagy, ha van
olyan cég, aki jó referenciával rendelkezik, vagy hasonló konstrukcióval, akkor legalább három
céget bízzanak meg a feladat elvégzésével.
Kasper Ágota bizottsági tag kiegészítésként elmondta, a Gazdasági bizottsági ülésen hangzott el
egy olyan javaslat, hogy a határozati javaslat 2. pontjában legyen oda írva, hogy három-három
ajánlatot kérjenek be, azért, hogy az útbaigazító táblák beszerzése és telepítése kerüljön külön
megosztásra. Lehet, hogy a telepítést egy zirci cég is el tudja vállalni.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását a 2./ pont alábbiak szerinti módosításával:
„2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az
utca névtáblák és útbaigazító táblák beszerzése és telepítése érdekében kérjen be legalább háromhárom árajánlatot és erről készítsen előterjesztést a júniusi képviselő-testületi ülésre. Az
árajánlatokban külön-külön legyen megjelölve a telepítés és beszerzés összege.”

7./ Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és
felhasználásáról
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, évek óta nem tudnak egy orvos klubot
megszervezni, mert nincs rá támogatás, most jött egy cég, aki tudna pénzt adni, de csak
alapítványon keresztül. Megkérdezte, hogy ilyen lehetőség nincsen az Erzsébet Kórház
Alapítványban?
Dr. Horváth Sándor alpolgármester válaszában elmondta, hogy Alapítványra tud pénzt adni, csak
fel kell pántlikázni.
Bereczkiné Papp Krisztina igazgatási osztályvezető hozzátette, hogy az Alapító Okiratban
rögzítve van az Alapítvány célja, melyet ismertetett a bizottság tagjaival. Elmondta, hogy az
alapítvány célja különösen, hogy a Kórház műszerezettségét javítsa, és elősegítse a korszerű
gyógyító eljárások alkalmazását. Feladatát képezi továbbá a település lakosságának
egészségmegőrzése, megelőzés és egészségfejlesztés.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a tájékoztató tudomásulvételét.
9./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a tájékoztató tudomásulvételét.
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10./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a tájékoztató tudomásulvételét.
11./ Az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott támogatások felhasználásáról szóló
szakmai beszámolók véleményezése
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök hozzátette, hogy kérdőív formájában kellene a
támogatásokról elszámolni, melyekre ők írnák fel a kérdéseket, és akkor konkrét válaszok
hangozhatnak el, mert így némelyiknél nagyon sok a szakmai beszámoló rész.
A bizottsági elnök javaslatának megfelelően az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
36/2016.(V.25.) határozata
1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az
önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló 12/2016.(V.3.) önkormányzati
rendelet 8. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján áttekintette az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(III.9.) önkormányzati rendelet 12. melléklet Civil
Támogatási Alap működési céltartalék terhére nyújtott támogatások felhasználásáról készített
szakmai beszámolókat.
2. Az Emberi Kapcsolatok Bizottság
a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület szakmai
beszámolóját

elfogadja

az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület szakmai
beszámolóját

elfogadja

a Zirc Város Öregfiúk Labdarúgó Csapata szakmai
beszámolóját

elfogadja

a Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent
Erzsébet Katolikus Karitasz Csoportja szakmai
beszámolóját

elfogadja

a Zirc Városi Nyugdíjas Klub szakmai beszámolóját

elfogadja

a Diabétesz Klub szakmai beszámolóját

elfogadja

a Zirci Színjátszók szakmai beszámolóját

elfogadja

a "Gyűszűkék" Foltvarró Klub szakmai beszámolóját

elfogadja

a Zirci Református Missziói Egyházközség szakmai
beszámolóját

elfogadja
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a HANGszóró Közhasznú Alapítvány szakmai
beszámolóját

elfogadja

a Bakony Polgárőr Egyesület szakmai beszámolóját

elfogadja

a "WINGS" Dart Club szakmai beszámolóját

elfogadja

az MTTSZ Területi Klub Zirc szakmai beszámolóját

elfogadja

a Bakony Szíve Turisztikai Szövetség szakmai
beszámolóját

elfogadja

az Ők is emberek Alapítvány szakmai beszámolóját

elfogadja

a Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület szakmai
beszámolóját

elfogadja

az "Együtt a Könyvtárért" Alapítvány szakmai
beszámolóját

elfogadja

a Zirci Országzászló Alapítvány szakmai beszámolóját

elfogadja

a Segítő Kezek Zirc Alapítvány szakmai beszámolóját

elfogadja

a Bakonyszentlászlói Evangélikus Egyházközség Zirci
Evangélikus Leányegyház szakmai beszámolóját

elfogadja

a Zirci Tenisz Club SE szakmai beszámolóját

elfogadja

Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn elnök
Határidő: azonnal
A bizottsági elnök javaslatának megfelelően az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
37/2016.(V.25.) határozata
1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az
önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló 12/2016.(V.3.) önkormányzati
rendelet 8. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján áttekintette az önkormányzat
2015. évi költségvetéséből nyújtott egyedi támogatások felhasználásáról készített szakmai
beszámolókat.
2. Az Emberi Kapcsolatok Bizottság

az Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület szakmai beszámolóját

elfogadja

a Zirci Római Katolikus Plébánia Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus
Karitasz szakmai beszámolóját

elfogadja
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a Segítő Kezek Zirc Alapítvány szakmai beszámolóját

elfogadja

a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete szakmai beszámolóját

elfogadja

az "Együtt a Könyvtárért" Alapítvány szakmai beszámolóját

elfogadja

az "A BULI '91" Közhasznú Alapítvány szakmai beszámolóját

elfogadja

a Bakony Polgárőr Egyesület szakmai beszámolóját

elfogadja

a Magyar Természettudományi Múzeum szakmai beszámolóját

elfogadja

a Football Club Zirc Sportegyesület szakmai beszámolóját

elfogadja

a Budatava 2000 Szolgáltató Kft. szakmai beszámolóját

elfogadja

a Zirci Zeneiskoláért Alapítvány szakmai beszámolóját

elfogadja

a Reguly Iskoláért Alapítvány szakmai beszámolóját

elfogadja

a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre szakmai
beszámolóját

elfogadja

a "Dudari Nyugdíjasok" Szoc. Támogatási Alapítvány szakmai
beszámolóját

elfogadja

az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért szakmai beszámolóját

elfogadja

Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn elnök
Határidő: azonnal
A bizottsági elnök javaslatának megfelelően az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
38/2016.(V.25.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága köszönetét
fejezi ki a Zirc városban élő, vagy dolgozó polgárok önszerveződő közösségei, a civil és
gazdálkodó szervezetek önkormányzati feladatok megvalósítása, a település fejlesztése, szépítése,
az arra rászorulók, hátrányos helyzetűek támogatása, a kultúra, a hagyományok ápolása, a
lakosság művelődése, oktatása, egészségvédelme, sportolása, az esélyegyenlőség megteremtése, a
város jó hírnevének, turizmusának erősítése érdekében végzett áldozatos és önzetlen
tevékenységéért.
Felelős: Dr. Benczik Ágnes Adrienn elnök
Határidő: azonnal

13./ Emléktábla állítással kapcsolatos tájékoztató
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Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a tájékoztató
tudomásulvételét.

14./ Egyéb ügyek
a) Balaton- Bakony Kocka Klub kiállítási szándékának támogatása
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök véleménye szerint ezt a napirendet most beszéljék
meg, és erről ne nyissanak vitát a képviselő-testületi ülésen vagy tárgyalják zárt ülés keretében,
mert meggyőződése, ha ez kiszivárog, erre két perc alatt rá fogja valamelyik önkormányzat tenni a
kezét. Ha most ebben nem lépnek, és nem próbálják megragadni ezt a lehetőséget, akkor el fog
úszni az orruk elől.
Ottó Péter polgármester hozzátette, hogy tegnap, amikor tárgyalta a bizottság az előterjesztést,
annyi javaslata volt, hogy ne a júniusi testületi ülésre kerüljön vissza az előterjesztés, hanem a
szeptemberi ülésre.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök véleménye szerint nem elég, ha szeptemberig nem
csinálnak semmit, mert el fognak menni máshova.
Ottó Péter polgármester úgy gondolja, nagyszerű dolog, lát benne fantáziát, hogy egy állandó
kiállítást létrehozzanak, de ugyanakkor azt is látja az ember gyakorlatilag, ha valamit
megszelídítenek, azzal felelősséggel is tartoznak és nem csak létre kell hozni, hanem működtetni
is kell. Egyenlőre az is kérdés, hogy hogyan lehet felújítani a kisóvodának az épületét, mert
legalább 2-3 millió forint lesz gépészetileg mindennel együtt a működőképesség tétele. A másik
dolog, pedig az, hogy hogyan lehet megvalósítani a működtetést. Nekik három variációjuk van,
vagy az, hogy ők működtetik, vagy az önkormányzat, vagy fele-fele arányban, ami véleménye
szerint megfoghatatlan. Nagyon sok nyitott kérdés van, amit próbáltak átbeszélni, de egyenlőre
csak a kérdés feltevésénél tartanak. Pontos válaszokat nem tudnak adni egyikre sem.
Dr. Benczik Ágens Adrienn bizottsági elnök ma reggel azt a választ kapta, hogy ők az épületet
kérik, egy közös megegyezés alapján járó átfutási idővel, és utána természetes, hogy ezért bérleti
díjat és rezsit fizetnek. A működtetést egyesületi formában ők vállalják, az egyesületi formához
meg van az összes papírjuk, igazából azért nem adták még be, mert ha állandó kiállítást tartanak
fent, az egyesület alapításánál számít valamit. Tehát az az egyetlen problémája, ha túl sokat
várnak, el fog úszni a lehetőség. Úgy gondolja, semmi extra igényeik nincsenek. Júniusra annyit
kellene, ha azt legalább látnák, hogy mi az a minimum, amiből rendbe lehet tenni a kiállító
helyiséget. Igazgatási osztályvezető asszony megnézte, túl nagy engedélyeztetési igények
nincsenek. Annyit szeretne, hogy júniusra abban tudjanak állást foglalni, hogy lássák a
költségeket, és legyen egyfajta olyan előzetes megegyezés velük, ami valamilyen szinten biztosíték
arra, hogy nem mennek el máshova. Legalább érezzék azt, hogy komolyan gondolják.
Kasper Ágota bizottsági tag hozzátette, hogy a Dunántúlon nincsen lego gyár, és ezért is érdemes
lenne foglalkozni vele. És ez megint egy adalék Zircnek a kínálatához. A szakemberek az
önkormányzatnál ki tudják deríteni, hogy mennyit kell beruházni, mit kell megcsinálni, akkor
miért ne jöhetne vissza a júniusi ülésre. Miért ne próbálnák meg?
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Ottó Péter polgármester nem mondta, hogy ne próbálják meg, az ötlet tetszik, csak az ember
próbál az orránál is tovább látni. A Reguly Múzeum a példa, hogy nagy örömmel támogatják,
bármilyen elképzelésről és fejlesztésről van szó – ami így van rendjén - de ha megnézik, hogy éves
szinten látogató szám tekintetében mit tud produkálni az intézmény, és gyakorlatilag egyetlen egy
látogatóra mi pénzt költenek el - ha az éves működtetési költségeket megnézik - akkor lehet látni,
hogy nagyon nehéz ezt a műfajt úgy csinálni, hogy az rentábilis legyen, fenn tudja tartani saját
magát. Az, hogy egy időszaki kiállítást elvisznek más városokba, meg van hirdetve, az biztos,
hogy aki érdeklődést mutat, el fog menni és meg fogja nézni. Viszont az, hogy egy folyamatos,
állandó kiállítás esetén lehet-e ilyen intenzitással működtetni abban, biztos, hogy nem lehet.
Ugyanakkor ott van a működtetéshez a személy igénye, itt biztos, hogy kell lenni legalább két
alkalmazottnak.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondta, arról volt szó, hogy az üzemeltetés az ő
dolguk lenne. Tőlük csak azt kérik, mondják meg, hogy az épületet hogyan és mikor tudják
biztosítani.
Kasper Ágota bizottsági tag hozzátette, hogy a világon még azt a múzeumot, színházat,
hangverseny termet, akármit nem találtak fel, amely rentábilis lenne és a saját bevételeiből tudna
működni. Ilyen nem volt és nincs is. Támogatás nélkül nem megy, ez egy alaptétel. Véleménye
szerint ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani.
Dr. Horváth Sándor alpolgármester úgy gondolja, egy épületnek az okozza a legnagyobb kárt, ha
nem használják. Az épületnek az állaga egyre rosszabb, még jobban tönkre megy, ha nem
csinálnak vele semmit.
Kasper Ágota bizottsági tag elmondta, egy dolgot nem szabad figyelmen kívül hagyni, ha tényleg
elindul a dolog az egyesülettel, hogy a lego gyárat is fel lehet kérni a szponzorálásra. Akár egy
boltot is lehetne ott működtetni.
Ottó Péter polgármester elmondta, határozottabbnak érezte az elképzelésüket Zirc irányába.
Dr. Horváth Sándor alpolgármester hozzátette, legalább szándékot nyilvánítsanak, hogy az
önkormányzat szeretne foglalkozni ezzel a dologgal.
A bizottsági elnök indítványára a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását.

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági tag a nyílt ülést 18 óra 32 perckor berekeszti és áttér a zárt
ülés napirendi pontjának tárgyalására.
K.m.f.
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