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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
2015. május 6-án 16,05 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, Igmándyné Hebling Gabriella Zirci
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde vezetője
- 4./ és a 16./ napirendi pont tárgyalásához Nagyné Fáró Katalin Zirci Járás Szociális
Szolgáltató Központ vezetője
- 3./ napirendi pont tárgyalásához Bieberné Réz Ágnes Békefi Antal Városi Könyvtár,
Művelődési Ház és Stúdió KB igazgatója
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Reguly Antal Múzeum
és Népművészeti Alkotóház igazgatója
- 18./ napirendi pont tárgyalásához Varga-Halmosi Eszter ügyvezető
Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft.

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
az alábbi előterjesztések napirendre vételét:
- Zirc város Szociális Térkép elkészítéséről szóló döntés meghozatala
- Beszámoló a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. tevékenységéről
- Beszámoló a Magas – Bakony TDM Nonprofit Kft. 2014-ben elvégzett tevékenységéről,
feladatairól és projektjeiről
- Gépmúzeum tervezése a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház ingatlanán
- A Zirci Tenisz Club Sportegyesület kérelme
- Zirci Országzászló Alapítvány elvi támogatási kérelme a Zirc, I. András tér, 431 hrsz-ú
ingatlanon a letűnt paraszti életformának emléket állító emlékmű elhelyezéséhez
Javasolja „Egyéb ügyek” keretében megvitatni az ifjúsági kérdőív kérdését, illetve a
kitüntetések kapcsán beszéljenek a pedagógus nap, a köztisztviselői nap és a Semmelweis-nap
megszervezéséről, valamint döntsenek az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló
rendelet-tervezet elkészítéséről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök napirendi javaslatának megfelelően az Emberi
Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
16/2015.(V.6.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága az ülés
napirendjét az alábbiak szerint megállapítja:
1./ Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat 2014.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
2./ Beszámoló a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2014. évi munkájáról
3./ A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a
megvalósult programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról
4./ Beszámoló – átfogó értékelés – Zirc városban 2014. évben végzett gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
5./ Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde átszervezésével kapcsolatos vélemény megadása
6./ A Zirc Városi Önkormányzat tulajdonát képező központi orvosi ügyeleti gépjárművével
kapcsolatos döntés meghozatala
7./ Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala
8./ A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala
9./ A 25. Zirci BULI megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala
10./ Önkormányzati Nyári Napközis Tábor szervezése
11./ Tájékoztató Zirc város pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásáról 2014. évben
12./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről
16./ Zirc város Szociális Térkép elkészítéséről szóló döntés meghozatala
17./ Beszámoló a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. tevékenységéről
18./ Beszámoló a Magas – Bakony TDM Nonprofit Kft. 2014-ben elvégzett tevékenységéről,
feladatairól és projektjeiről
19./ Gépmúzeum tervezése a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház ingatlanán
20./ A Zirci Tenisz Club Sportegyesület kérelme
21./ Zirci Országzászló Alapítvány elvi támogatási kérelme a Zirc, I. András tér, 431 hrsz-ú
ingatlanon a letűnt paraszti életformának emléket állító emlékmű elhelyezéséhez
22./ Egyéb ügyek
- Ifjúsági kérdőív kérdése
- Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló rendelet-tervezet
- Pedagógus nap, köztisztviselői nap és Semmelweis-nap
Zárt ülés keretében:
13./ Döntés a „2014. év Zirc Város Tűzoltója” kitüntetés adományozásáról
14./ Döntés a „2014. év Zirc Város Mentőse” kitüntetés adományozásáról
15./ Döntés a „Zirc Város Sportjáért” kitüntetések odaítéléséről

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:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
17/2015.(V.6.) 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:
Ezt követően a bizottság áttér a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.
12./ 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.

11./ Tájékoztató Zirc város pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásáról 2014.
évben
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a Zirc város pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásáról
szóló tájékoztató tudomásulvételét.
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10./ Önkormányzati Nyári Napközis Tábor szervezése
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy nagyon sok intézményt megkeresett az alapvető
jogok biztosa a gyermekek szünetben történő elhelyezésével kapcsolatban. Intézményük úgy
tájékoztatta, hogy Zircen a nyári szünetben a felügyelet az önkormányzaté, az őszi-téli-tavaszi
szünetben, illetve a tanítás nélküli munkanapokon az iskoláé. Tehát, zirci lakosnak ez nem
lehet probléma, mert az előző évtől kezdve folyamatosan megoldott.
Németh Gábor bizottsági tag kérdezi, mi volt a probléma ezzel?
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető válasza, hogy sok önkormányzat nem látja el ezt a
feladatát.
Lingl Zoltán bizottsági tag hozzáteszi, nem Zirccel volt a probléma, igazából felmérést
végeztek.

A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a „Nyári Napközis Tábor” szervezéséről szóló határozati javaslat
elfogadását.

8./ A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök tudomása szerint megkérdezték polgármester
urat, mivel tudnának segíteni, s nyilván azt mondta, hogy pénzt szeretne. Rendeződik egy
jótékonysági koncert, s úgy gondolja, az önkormányzat a pénzbeli felajánlást ehhez csatoltan
megtehetné.
Elmondja, felvetődött benne egy fajta ötletként – s úgy tűnik, megvalósítható lenne –, hogy
hozzanak ide nyáron gyerekeket. Úgy gondolja, a kisbusszal két turnust el lehet hozni. A
Jeskó Panzió tulajdonosával beszélt, aki csökkentett gyerekáron adná a szállást. A
postásüdülő üzemeltetője szintén felajánlotta a szálláslehetőséget. A gyerekek vízuma és
étkeztetése kerülne igazából pénzbe. Sokan felajánlották, hogy különböző programot
szerveznének a gyerekeknek. Úgy véli, a gyerekeket kísérő felnőtt és a városból két ember
változatos programot tudna nekik szervezni.
Németh Gábor bizottsági tag kérdezi, a finanszírozás minek a keretében történne?
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök válasza szerint részben felajánlásokból, és a
szállást, illetve az étkeztetést kellene finanszírozni.
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag kérdezi, tartós élelmiszert nem lehetne gyűjteni a település
számára?
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök úgy tudja, hogy a jótékonysági koncertre eljön a
polgármester, akivel a részleteket meg lehetne beszélni.
Kasper Ágota bizottsági tag úgy hallotta és olvasta, hogy azért kérnek most pénzt mindenhol,
mert az adományok átjuttatása a határon igen körülményes és hosszadalmas.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök kérdezi, hogyan szavazzanak az előterjesztésről?
Javasolják az 500.000,- Ft-ot plusz a napközis tábor megszervezését későbbi pontosítás után.
Esetleg szavazzanak a pénzbeli adományról és vessék fel, hogy vizsgálják meg a táboroztatás
lehetőségét, vagy mondják azt, kb. 500.000,- Ft és abba kalkulálják bele a táboroztatást.
Lingl Zoltán bizottsági tag javasolja, hogy az előterjesztést szavazzák meg változatlan
formában, s legyen egy másik bizottsági határozati javaslat, mely szerint a májusi képviselőtestületi ülésre készüljön előterjesztés a nyári napközis táboroztatásról. Utána kell nézni, hogy
lehet-e vízumot szerezni és mennyi idő alatt, majd ki kell számolni, mennyibe kerülne az
utaztatás és az étkezés.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök jelzi, információi szerint, ha összeállítanak egy
valós, jó programot beárazva, akkor valószínű, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumtól erre
támogatást lehet kérni.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a kárpátaljai Dercen település megsegítéséről szóló határozati javaslat
elfogadását.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
22/2015.(V.6.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága javasolja,
hogy előzetes tájékozódás alapján a kárpátaljai Dercen településről 14-15 gyermek kétszer
egyhetes nyári táboroztatását oldják meg, s erre vonatkozóan készüljön előterjesztés a
képviselő-testület 2015. májusi munkaterv szerinti ülésére.
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7./ Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, az előterjesztés két dologról szól. Az
egyik a Damjanich u. 1/A szám alatti lakás, amiből kiköltözött a bérlő. Felmerült, hogy ha
felújítják ezt a lakást, akkor egy korábbi pályázó kapja meg. Úgy tudja, bizottsági üléseken
felvetődött, hogy az Alkotmány u. 3/A szám alatti lakást felújítani és kiadni vagy eladni
akarják.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető jelzi, hogy egy korábbi döntés alapján az Alkotmány
utcai lakás felújítása megtörtént, ezért úgy gondolta, a bérbeadásra vonatkozóan kerüljön sor a
pályázat kiírására. Eleve a szociális alapon történő bérbeadásra gondolt, mivel félkomfortos
lakásról van szó. Ettől függetlenül a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság úgy döntött, hogy ezt a
lakást jelöljék ki értékesítésre.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök véleménye szerint, ha most kiadják a lakást,
akkor egy idő után megint költeni kell rá.
Lingl Zoltán bizottsági tag utal a pénzügyi bizottság ülésén elhangzottakra, mely szerint
próbálják meg eladni, s ha nem sikerül, akkor még mindig lehetőség van a szociális alapú
bérbeadásra. A Damjanich utcai lakással kapcsolatban az volt a bizottság állásfoglalása,
miszerint fel kell újítani, majd úgy adják bérbe, hogy a felújításra befektetett összeget
valamilyen módon a piaci alapú bérleti díjban érvényesíteni kell. Ehhez azonban a hatályos
önkormányzati rendeletet módosítani kell.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök szerint korábban már felmerült, hogy miután
udvarral rendelkezik, más legyen a bérleti díja.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető megjegyzi, miután a bérleti díjakkal kapcsolatban
volt egy ilyen felvetés, ezért ősszel bekerül a képviselő-testület elé a rendelet-módosítás. A
pénzügyi bizottság javasolta, hogy a Damjanich utcai lakást újítsák fel, s a bérbeadásra
egyelőre ne írjanak ki pályázatot.
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag felveti, hogy a bérlő egy teljesen felújított lakást kapott
bérbe. Nem érti, hogyan lakhatta le minden következmény nélkül.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök közbeveti, hogy a hatályos rendelet szerint a
normál elhasználódáson túli lelakásnak most már vannak következményei.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető hozzáteszi, hogy az új lakásbérleti szerződésekben
már ez is részletesen szerepel.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök felteszi szavazásra, hogy a bizottság javasolja-e
az Alkotmány utcai lakás szociális alapon történő bérbeadásához a pályázat kiírását?
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 1 igen szavazattal, 4 nem
szavazattal nem támogatja a Zirc, Alkotmány u. 3/A II. emelet 1. ajtó alatti lakás szociális
alapon történő bérbeadására vonatkozó pályázat kiírását.
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Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök javasolja, hogy az önkormányzat kísérelje meg a
Zirc, Alkotmány u. 3/A II. emelet 1. ajtó alatti lakás piaci alapon történő értékesítését.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
23/2015.(V.6.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága javasolja,
hogy az önkormányzat kísérelje meg a Zirc, Alkotmány u. 3/A II. emelet 1. ajtó alatti lakás
piaci alapon történő értékesítését.

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök javasolja, hogy a bizottság támogassa a
Damjanich u. 1/A. szám alatti lakás felújítását.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a Zirc, Damjanich u. 1/A. szám alatti lakás felújítását.

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök szavazásra bocsátja azon javaslatot, hogy a Zirc,
Damjanich u. 1/A. szám alatti lakás piaci alapon történő bérbeadására vonatkozóan később
kerüljön sor pályázat kiírására.
Az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.

6./

A Zirc Városi Önkormányzat tulajdonát képező központi orvosi ügyeleti
gépjárművével kapcsolatos döntés meghozatala

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök elmondja, hosszú évek után végre eljutottak oda,
hogy a környékbeli polgármesterek támogatták a központi orvosi ügyeleti gépkocsi cseréjét.
Kéri a bizottság tagjait, hogy támogassák a határozati javaslatban megfogalmazottakat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátását szolgáló személygépkocsi
lecseréléséről szóló határozati javaslat elfogadását.

17./ Beszámoló a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. tevékenységéről
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Lingl Zoltán bizottsági tag úgy véli, egy olyan szervezetnek, aki azzal foglalkozik, hogy
felkeltse az érdeklődést, nem szabadna egy ilyen beszámolót kiadnia. Nem teheti meg, hogy
az asztalra letett prospektusokat fényképezi le, s azt mutogatja sorozatban. Van egy-két
nagyon szépen beszerkesztett kép, de az asztalon lefényképezett képek nem nyerték el a
tetszését.
Németh Gábor bizottsági tag véleménye szerint a beszámolót az előző évi munkaterv alapján
kellene elkészíteni, felsorakoztatva, hogy mi valósult meg, s mi nem valósult meg belőle.
Miért nem, esetleg milyen sikerrel valósult meg. Ez a beszámoló semmi ilyet nem tartalmaz.
Összecsapott munkának tartja.
Kasper Ágota bizottsági tag örül az elhangzottaknak, mert a gazdasági bizottság ülésén nem
kifejtve, de ez volt a mondandója lényege. A jelenlévő ügyvezető – aki közreműködött a
beszámoló összeállításában – nem vette jó néven a véleményét, s kérte, hogy jelezze írásban,
mi ellen volt kifogása. Az ügyvezető elismerte, hogy ez egy prezentáció, s nem beszámoló.
Személy szerint még prezentációnak sem fogadná el, mert végigbogarászta az összes oldalt és
tele van ismétléssel. Ebből a beszámolóból nem derül ki, hogy milyen munkát végeztek.
Semmiféle olyan vezérfonalat nem lát benne, ami alapján értelmezhető lenne. Rendkívül
kevésnek tartja a zirci megjelenést. Ugyan az anyag említ egy foglalkoztató füzetet, amiben
Zircről szerepel az apátság, a műemlékkönyvtár, a környékbeli erdők lehetőségei, de nincs
benne a Reguly Antal Múzeum, a Bakonyi Természettudományi Múzeum. Ha már egyszer a
várost akarja középpontba állítani, akkor talán fel kellene mérni, milyen hasznosítható dolgok
vannak a településen. Példaként utal arra, hogy a pályázatok felsorolásánál az előző évi
dolgok vannak benne, melyek már rég lefutottak. A vonzerő látogatottsági adatainál
semmiféle számadat nincs, csak százalékokat jelöl meg, de nem tudni, mi az alapadat, mihez
viszonyít.
Véleménye szerint, ami jó és benne kellene, hogy maradjon, az a 74-76. oldalon található
nehézségek/problémák, az általános TDM problémák, illetve a lehetőségek/javaslatok, mert
ezekből lehet szemezgetni. A megfogalmazott jövőkép olyan lózung-sorozat, amitől hanyatt
dobja magát még az is, aki ezzel foglalkozik.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 nem szavazattal,
egyhangúlag nem támogatja a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.
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18./ Beszámoló a Magas – Bakony TDM Nonprofit Kft. 2014-ben elvégzett
tevékenységéről, feladatairól és projektjeiről
Varga-Halmosi Eszter ügyvezető elmondja, hogy 2014 júliusa óta dolgozik a TDM
szervezetnél, azóta követi az eseményeket. Hozzáteszi, a beszámolót a volt ügyvezető
készítette.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Ling Zoltán bizottsági tag véleménye szerint az anyagnak beszámoló formája van, szépen
elkészítették. Ugyan a bevezető szöveg érdekes stílusú, de a TDM szervezet tevékenységéről,
próbálkozásáról számára elég sok minden kiderült.
Németh Gábor bizottsági tag kéri, hogy jövőre a beszámoló a munkaterv alapján készüljön,
mert úgy rövidebb, áttekinthetőbb, mindenki látja, miről van szó. Teljesültek-e a feladatok
vagy sem. A mostani formációból sajnos nem derül ki, hogy mit terveztek.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök a beszámolóból nem látja a stratégiát. Az
eredmények felsorolása csupán szösszenet, s nem érzi belőle, hogy egyfajta koncepció mentén
lenne végigvezetve.
Kasper Ágota bizottsági tag a beszámoló bevezető részét pofátlannak tartja, s rendkívül
sajnálja, hogy nem a volt ügyvezető jelenlétében tudja ezt elmondani. Ötletelés az egész, nem
látja azt a vezérfonalat, ami mentén levezetné az egészet. A mástól idézett újságcikkekről nem
is beszél, mert annak ehhez a beszámolóhoz semmi köze.
Ezt a beszámolót ebben a formában nem tudja elfogadni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök szerint ezt a beszámolót elfogadhatják vagy sem,
s miután a volt ügyvezetőnek semmiféle kötelezettsége nincs, ezért szeretné, ha a következő
testületi ülésre valamifajta jövőkép, vagy koncepció készülne, ami kapcsán megbeszélhetnék,
hogy mi legyen.
Németh Gábor bizottsági tag kérdezi, erre az évre van már munkaterve a szervezetnek?
Varga-Halmosi Eszter ügyvezető válasza, hogy stratégiai tervet kell készítenie három
hónapon belül, aminek most tud nekiállni.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök kérdezi, a három hónap mikortól számít?
Varga-Halmosi Eszter ügyvezető válasza szerint június végéig kell elkészítenie a tervet.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök úgy véli, a júniusi képviselő-testületi ülésre ezt
be lehetne vinni, s akkor beszéljenek a többi dologról, mert legalább látnák, hogy egyáltalán
mik az elképzelések.
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A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 nem szavazattal, 1
tartózkodással nem támogatja a Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft. tevékenységéről,
feladatairól és projektjeiről szóló beszámoló elfogadását.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök javasolja, hogy a Magas-Bakony TDM Nonprofit
Kft. ügyvezetője a képviselő-testület 2015. júniusi munkaterv szerinti ülésére a társaság
jövőjével kapcsolatban készítsen előterjesztést.

A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
24/2015.(V.6.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága javasolja,
hogy a Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője a képviselő-testület 2015. júniusi
munkaterv szerinti ülésére a társaság jövőjével kapcsolatban készítsen előterjesztést.

Ottó Péter polgármester megérkezik az ülésterembe.

16./ Zirc város Szociális Térkép elkészítéséről szóló döntés meghozatala
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök utal arra, miszerint a szociális térkép
elkészítésével kapcsolatban felmerült, hogy megpróbálják ötvözni az akadémia által
készítendő stratégiai program kérdőívével. A győri megbeszélésen részt vett a hivatal részéről
Várszegi Bernadett, Nagyné Fáró Katalin intézményvezető, az akadémia részéről két
tanszékvezető és több munkatárs. Úgy gondolja, nagyon korrekt megállapodásra jutottak, ami
arról szól, hogy az intézményvezető által összeállított kérdések felhasználásával,
osztályozásával, kiegészítve a munkaerő-viszonyokkal összeállítanák a kérdőívet, s majd a
határidőket meghatározva kerülne sor a próbalekérdezésekre, és nyár elején el tudnák indítani
a kérdezéseket, amit a szolgáltató központ munkatársai végeznének.
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető hozzáteszi, hogy az előző előterjesztésben november
30. napját jelölte meg határidőként, azonban Győrben arról beszéltek, ha sikerül május végéig
elkészíteni a fix kérdőívet – miután nyár is lesz, a kollégái, a lekérdezendők szabadságra
mennek –, akkor szeptember végéig a lekérdezést az említett akadályok miatt meg tudják
valósítani, majd azt követően az akadémia munkatársainak is van annyi idejük, hogy
feldolgozzák.
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A határozati javaslat 2./ pontjában úgy szerepel, hogy a feldolgozás elvégzése, értékelése,
beszámoló elkészítése. Győrben abban maradtak, hogy a lekérdezést elvégzik, majd az
akadémia munkatársai írnak egy fejezetet. Attól nem zárkózik el, ha esetleg van több olyan
információ, ami a helyi szakembernek többet mond, mint az akadémia dolgozóinak, akkor
abból írnak valamit, de nem kell feldolgozniuk, mert az annak része lesz.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök erre nem figyelt, mert a határozati javaslat 2./
pontjában csak annyinak kellene lenni, hogy a szolgáltató központ munkatársai az
adatgyűjtést elvégzik.
Kérdés
Lingl Zoltán bizottsági tag kérdezi, az internetes kitöltés lehetőségét elvetették?
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető válasza, hogy az akadémia munkatársai vetették el. Azt
mondták, mindenféleképpen papíralapon végezzék a felmérést. Megbeszélték, hogy az a
néhány indikátorkérdés szerepeljen a kérdőíven, ami után abba lehet hagyni a kérdezést.
Tehát, lesz rövidebb kérdőív, de lesz, ahol végig kell menni az összes kérdésen.
Lingl Zoltán bizottsági tag kérdezi, ebben benne lesz az is, hogy kimegy a kérdező és a saját
véleménye ugyancsak megjelenik egy-egy dologban? Például kimegy valakihez, aki elég
érdekes körülmények között él, és kap olyan válaszokat, amiről a kérdező tudja, köze nincs a
valósághoz.
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető válasza, hogy saját magának jegyzetel.
Lingl Zoltán bizottsági tag kérdezi, ebből egy külön vélemény lesz?
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető nem tudja, hogyan lesz, egyáltalán lesz-e ilyen.
Németh Gábor bizottsági tag szerint lehet, hogy a statisztikában nem jelenik meg, de a
tapasztalata az intézménynél meglesz.
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető erre mondja, a feltett kérdésekre a kérdező valamit írni
fog, s ha úgy alakul, hogy számukra többet mond, amit láttak, akkor a tapasztalatokból lehet
írni egy összefoglalót.
Lingl Zoltán bizottsági tag szerint az rendben van, ha valamilyen módon hasznosul a
szolgáltató központ munkatársa személyes jelenléte.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök úgy véli, hasznosulni fog egyrészt a kiegészítő
beszámoló miatt, másrészt ezek az emberek meglátják azokat, akiknek valóban segítségre van
szükségük, és akár instrukciókat adhatnak ahhoz, hogyan tudnak elindulni.
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag számára kicsit aggályos, mert ha nem olyan válaszokat ad
valaki – akár tudatlanságból, vagy hiúságból, esetleg szégyenérzetből, vagy ki tudja, milyen
okból –, akkor a szakemberek meglátják és segítenek?
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Nagyné Fáró Katalin intézményvezető közbeveti, hogy aki nem kéri, annak nem lehet
segíteni. Felvilágosítást tudnak adni, hogy hova forduljon.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök szerint lesz 10 %, aki nem akarja, van 25 %, aki
most is tudja, de a maradék fele esetleg megtalálhatja a kivezető utat. Egy bizonyos
százalékkal úgy sem tudnak mit kezdeni.

A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
25/2015.(V.6.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága javasolja a
határozati javaslat elfogadását a 2./ pont alábbiak szerinti módosításával:
„2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Zirci Járás Szociális Szolgáltató
Központ intézményvezetőjét az 1./ pontban foglaltak szerinti „Zirc város Szociális
Térképének” elkészítéséhez szükséges adatok gyűjtésére. megszervezésére és
feldolgozásának elvégzésére és értékelésére, majd a beszámoló elkészítésére.”

4./ Beszámoló – átfogó értékelés – Zirc városban 2014. évben végzett gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Nagyné Fáró Katalin intézményvezető elmondja, számukra a beszámoló tartalmi részének
elkészítését jogszabály határozza meg, s adott, hogy milyen adatokat tartalmazzon. A
beszámolót minden olyan településre vonatkozóan el kell készíteniük, ahol a gyerekjóléti
szolgálat dolgozik. Minden év március 31-ig a gyermekvédelmi tanácskozást meg kell tartani,
ahova a jelzőrendszer tagjait, az önkormányzatok képviselőit meg kell hívni. Az éves
adatokról beszélve valamilyen aktuális témát választanak. Idén a bántalmazás, a családon
belüli erőszak volt az aktuális téma. Náluk ugyan nem, de előfordult bántalmazás, és iskolák
is fordultak hozzájuk segítségért, s ezért kérték a gyermekjogi képviselőt – aki e téren
tapasztalatokkal rendelkezik –, hogy tartson előadást.
Kérdés nem hangzik el.
Hozzászólás
Lingl Zoltán bizottsági tag jelzi, hogy az iskolai erőszak megelőzésével kapcsolatban volt egy
nagyon jó kezdeményezés és rendezvény, ahol részt vett pszichológus, bíró, rendőr és
számtalan olyan ember, aki ezzel foglalkozik.
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Pozitívumként említi, hogy járásonként két kollégát beszerveztek ilyen jellegű tevékenységbe
és az egyik lehetőséget iskolájuk kapta meg. Kollégájuk járt képzésre, s annak projektterméke
volt ez a nap, aminek lesz még folytatása. Megjegyzi, a gyerekek körében nagyon jó
visszhangja volt.
A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag a javasolja a Zirc város 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámoló elfogadását.

3./ A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a
megvalósult programjaik, rendezvényeik megvalósulásáról
Kérdés
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök nem igazán tudja, hol zajlanak a beszámolóban
leírt programok.
Bieberné Réz Ágnes igazgató elmondja, ha a gyerekeknek szerveznek programot, akkor a
pedagógusokkal egyeztetnek, s ők hoznak csoportokat, de az esti programokon is szép
számmal jelennek meg érdeklődök. A városban számtalan helyre tesznek ki plakátokat.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök igazából arra gondolt, hogy maga a rendezvény
nem látszik a városban.
Bieberné Réz Ágnes igazgató említi, hogy a Rákóczi térre is szoktak programokat szervezni,
de ha az időjárás közbeszól, akkor az intézmény épületében kell megtartaniuk. Több
programot szeretnének egyébként kivinni, mert ha jó az idő, akkor nagyon sokan vannak a
téren.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök kérdezi, jól tudja, hogy rendbe lesz téve a
művelődési ház belső udvara?
Bieberné Réz Ágnes igazgató válasza, hogy igen, és nyárra már néhány koncertet oda
terveznek.
Németh Gábor bizottsági tag javasolja, hogy ezután a beszámolót munkaterv alapján készítsék
el. Mi volt a feladatuk, mit ígértek meg, főleg a programokat illetően. Úgy véli, nem kell a
jogszabályi környezetet idézni, mert most már a rendeletekben is csak utalnak rá. Rövidíteni
kell, hogy olvasható legyen. Szívesen böngészte, de egy idő után elfogyott a türelme, főleg,
hogy a programokról mindent leírtak.
Bieberné Réz Ágnes igazgató megjegyzi, tervezik, hogy más koncepció alapján építik fel a
beszámolót. A munkaterv is más lesz, és jövőre a beszámoló ahhoz fog igazodni.
Kasper Ágota bizottsági tag a mozgókönyvtárral kapcsolatban kérdezi, tudnak valamit
előrelépni a dologban?
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Bieberné Réz Ágnes igazgató válasza, hogy nem, mert 2013-ban abbamaradt.
Kasper Ágota bizottsági tag ezt tudja, s véleménye szerint az is elég kellemetlen, amit a
beszámolóban leírtak.
Bieberné Réz Ágnes igazgató hangsúlyozza, azzal hadakoznak. Most Pénzesgyőr jelezte,
hogy készen van egy selejtezési lista, és valamelyik kollégájuk vagy a kulturális
közfoglalkoztatott – aki szintén tudja ezt a folyamatot végezni – kivezeti a katalógusból.
Hozzáteszi, szóba jött az is – mivel a megyei könyvtár ezt az új rendszert még nem építette ki,
s a zirci könyvtár katalógusa van az online felületen –, hogy teljes egészében kiveszik a térség
könyvtári állományát, mert félrevezető, ugyanis nincsenek friss információk benne.
Ugyanakkor még sem akarják egészen kivenni, mert egyrészt öt év munkája, másrészt
sohasem lehet tudni, mi lesz. Harmadrészt addig, amíg a megyei könyvtár nem végzi el ezt a
feladatot, tudjanak tájékozódni annak ellenére, hogy nem a friss információkat tartalmazza.
Igyekeznek mindenhonnan összegyűjteni a selejtezési listákat, melyek alapján azonnal törlik a
könyveket a katalógusból.
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató jelzi, hogy szeretettel vár mindenkit január 10-12.
tájékán a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház éves beszámolójára.
Ottó Péter polgármester felveti, hogy tudomása szerint a mozgókönyvtári feladatellátás során
beszerzett és a csatlakozó településekre kihelyezett könyvek az intézmény tulajdonában
vannak.
Bieberné Réz Ágnes igazgató elmondja, hogy az intézmény tulajdonában van, de a
mozgókönyvtári normatívából vásárolták, s tulajdonképpen a társulás anyagi tulajdona volt,
csak a városi könyvtár bélyegzője maradt benne. A települések kérték, hogy a könyvek
maradhassanak náluk.
Ottó Péter polgármester úgy emlékszik, hogy az annak idején megkötött szerződés szerint a
normatívából vásárolt könyvek a báziskönyvtár tulajdonát képezik, csak kihelyezésre kerültek
a mozgókönyvtári feladatellátó helyekre.
Bieberné Réz Ágnes igazgató úgy tudja, ennek egyszer már utánajártak, s azt mondták, hogy a
mozgókönyvtári keretből vásárolt könyveknek maradniuk kell annál a településnél, ahova
vették azokat.
Ottó Péter polgármester szerint ezzel nincs gond, csak, ha selejtezésre kerül sor, akkor ne
szerepeljen a báziskönyvtár katalógusában.
Bieberné Réz Ágnes igazgató kérte a településeket, hogy mindenféleképpen jelezzék, ha
valami miatt selejtezésre kerül sor.
Hozzászólás nem hangzik el.
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A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a közművelődési intézmények 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadását.

19./ Gépmúzeum tervezése a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház
ingatlanán
Németh Gábor bizottsági tag javasolja, hogy csatlakozzanak a másik két bizottság
álláspontjához.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök ezzel egyetért, s amíg a szakmai előkészítés nem
történik meg, addig ne adjanak a tervezésre megbízást. Úgy gondolja, ezt már annak idején
elég részletesen átbeszélték.
Ottó Péter polgármester nem érti a bizottságok véleményét. Az a kérdés, hogy előre akarnak
haladni ebben a történetben, vagy sem.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök szerint előre akarnak haladni, de szeretnének egy
szakmai véleményt kapni arról, hogy ez a kiállítás mennyiben mobilizálható, hogyan állítható
ki, mekkora térigénye van, s ennek függvényében tudják megterveztetni, hova kerüljön, s
mekkora területre.
Ottó Péter polgármester úgy véli, a gépgyűjtemény látványos része most is kiállításon van.
Ugyan nehezen látogatható, de korrekt módon megtervezett kiállítás, ami az alapját képezi
mindennek. Úgy gondolja, ha előre akarnak lépni, akkor indítsák el a tervezést. Amennyiben
nem akarnak ezzel foglalkozni, mert alapjában véve rossz a koncepció, akkor ne variáljanak
vele.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök hangsúlyozza, akarnak foglalkozni vele, csak
felmerült, mennyire mobilizálható, ugyanis egy mai kiállítási igény nem biztos, hogy
ugyanaz, mint ahogy 15 évvel ezelőtt kiállították. Ugyanakkor arról sem szabad
megfeledkezni, hogy ezeket a gépeket havonta, kéthavonta olajozzák, átmozgatják. Felveti, a
tervezett helyén ez hogyan fog megvalósulni, s egyáltalán mekkora térigénye van? Korábban
arról is beszéltek, hogy keresnek a budapesti mezőgazdasági múzeumban egy embert, akit
megbízásos jogviszony keretében fel lehetne kérni a szakértői vélemény elkészítésére.
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató véleménye szerint igazából a hosszú távú működtetéshez
kellene egy szakember keresni.
Németh Gábor bizottsági tag szerint, ha belegondolnak, hogy azt a kiállítást ezelőtt 40 évvel
rendezték meg és 300 m2-en van, nem jelenti azt, hogy ugyanekkora területen kell kiállítani,
mert ma már teljesen új technikák léteznek, amivel még jobban be lehet mutatni. Számára
ezek azok a szakmai elemek, amik kellenek, s ha egy épületet megterveztetnek előre, akkor az
ott szabva van. Erre mondja azt, hogy az építész meg tud tervezni egy épületet, de
tartalommal szakemberek töltik fel, amitől funkciója lesz az épületnek.
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Nem tudja, hogy a felkért tervezőknek volt-e ilyen prezentációjuk. Megítélése szerint ezeket a
dolgokat ma teljesen új szemmel kellene nézni. Valóban abban állapodtak meg, hogy
felmérik, mi vihető át.
Ottó Péter polgármester úgy véli, a tervezési feladat része, amiről mindannyian beszélnek.
Ugyanakkor azt is látni kell, hogy elvileg idővel megjelennek a pályázatok, és nem
rendelkeznek jogerős építési engedélyes tervekkel, s várhatnak pár évet arra, hogy bármit is
kezdjenek ezzel a történettel.
Abban a hitben volt, hogy elsősorban a gyűjtemény kiállítási jogával kapcsolatos kérdések
jelenthetnek akadályt, de a jelenlegi, illetve a leendő fenntartó pozitívan nyilatkozott. Ettől
kezdve úgy gondolja, „szabad a vásár”, s elsősorban rajtuk múlik, hogy mi lesz a kiállításból.
Véleménye szerint el lehet indulni ezen az úton, egyértelmű, hogy a tervezőnek iránymutatást
kell adni szakmai és hozzáértő emberek közreműködésével. Megítélése szerint szakmai
feladat egy kiállítás megtervezése, s nem csak abból áll, hogy építenek például egy 500 m2
alapterületű épületet, ami valahogy majd be lesz rendezve. Ezt végig kell gondolni. Példaként
említi a természettudományi múzeum Rákóczi téri épületében a kiállító tér megterveztetését.
Németh Gábor bizottsági tag szerint teljesen mások a térigények. Például az apátság
látogatóközpontját se csak építész tervezte, kialakítottak hozzá egy koncepciót. Ezt a
koncepciót nem látja a tervező ajánlatában. Azt sem tudja, hogy az ajánlatkérőben benne volte, hogy egyáltalán milyen feladatról van szó. Hiába mondja polgármester úr, hogy a
múzeumok tervezéséhez ez hozzátartozik, ha a tervező azt állítja, hogy nem.
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató megjegyzi, nem volt világos az árajánlatokból, hogy
mire történt a felkérés, milyen munkára adott az építész árajánlatot.
Németh Gábor bizottsági tag szerint a tervező megtervez egy épületet, amire azt mondja, hogy
abban a kiállítás elfér, megvannak a kiszolgáló helyiségek és a többit oldja meg a megrendelő.
Ottó Péter polgármester úgy véli, ne akarjanak a tervező fejével gondolkodni, mert akkor
felesleges megbízni, ha mindent jobban tudnak. Azért bíznak meg külső szakembert, mert
vannak olyan feladatok, amit saját maguk nem tudnak megoldani. Ha úgy gondolják, várjanak
vele, mert jobban elő kell készíteni, akkor határozza meg valaki azokat a szempontokat,
amelyek alapján ezt meg lehet tenni, s amelyek alapján meg lehet ismételni a tervezési
ajánlatok bekérését, s akkor a jelenleginél jobb döntést hozhatnak. Úgy gondolja, nehéz
helyzetben van az, aki ezzel kapcsolatban pluszt szeretne hozzátenni. A koncepciót illetően
megjegyzi, hogy ebben az esetben könnyebb a tervező dolga, mert az anyaghoz tervezheti az
épületet, s nem fordítva.
Kasper Ágota bizottsági tag elmondja, hogy annak idején a természettudományi múzeum
kiállítóterének tervezése sem volt egyszerű, mert fel kellett mérni, mit kell, s mit lehet átvinni,
mit szeretne a múzeum bemutatni, mindezt egyeztetni kellett azokkal az emberekkel, akik a
kiállítás rendezésében valamilyen szinten részt vettek. Tehát, nem az építészen múlt csak a
dolog, csapatmunka volt.
Azért van problémája az elképzeléssel, mert nem tudják, mi van. Azokat a kiállítási tárgyakat
rendbe kellene tenni, mert az egy dolog, hogy olajozzák, de nem tudni, mi történik, ha
elmozdítják. Ugyanakkor, ha bekerülnek egy múzeum állományába, akkor szakembergárda
kell, s ki fog ahhoz státuszt biztosítani. Tehát, ezt is fel kell mérni, mert a jogszabályok
előírják.
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Ottó Péter polgármester úgy véli, ha túl bonyolult a történet, akkor ne foglalkozzanak vele,
majd jön egy másik város és elviszi azt az értéket, ami itt van méltatlanul, mert évtizedek óta
nincs rendesen bemutatva. Ahelyett, hogy megoldást keresnének és próbálnának előrelépni,
csak az akadályokat látják maguk előtt. El kellene dönteni, akarják ezt a kiállítást a Reguly
Antal Múzeumhoz integráltan vagy sem. Személy szerint más megoldást nem lát, ha a város
ezzel valamit kezdeni akar, mert új múzeumot nem fognak létrehozni, mivel logikátlan lenne
újabb szakmai és tárgyai feltételrendszerrel.
Véleménye szerint a Reguly Antal Múzeum melletti terület alkalmas a kiállítótér
megvalósítására, s ha nem indulnak el ezen az úton, akkor más alternatívát nem lát.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök hangsúlyozza, ők sem beszélnek másról. Azt
szeretnék, ha ezek a dolgok – amik polgármester úr számára akadályként merülnek fel – nem
utólag derülnének ki, amikor kifizetnek 1,4 millió forintot egy tervért.
Ottó Péter polgármester szerint csak olyan terveket szabad elfogadni, ami a célnak megfelel.
Azt a szakmai egyeztetést, amiről korábban szó volt, minél előbb meg kell tenni, de azzal
párhuzamosan el lehet indítani ezt a történetet. Mondja ezt azért is, mert nem tudni, hogyan
állnak rendelkezésre a pályázati források. Egész eddig próbáltak mindent megterveztetni,
hogy mire pályázati lehetőség nyílik, kész engedélyes tervekkel rendelkezzenek. Úgy látja,
sokan gondolkodnak így, s nagyon könnyen juthatnak olyan helyzetbe, hogy lesznek szép
terveik, csak pályázati lehetőség nem lesz a megvalósításukra.
Lingl Zoltán bizottsági tag számára egyetlen lépcső hiányzik a történetből, ugyanis már
hónapok óta beszélgetnek egy hozzáértő ember felkéréséről. Javasolja, hogy kérjenek fel egy
szakember, aki felméri a gépgyűjteményt, útmutatást ad a tárgyak elhelyezésével
kapcsolatban, majd utána a tervező tervezzen egy épületet. Ha kell, akkor döntsenek egy
keretösszegről és kérjenek fel egy ehhez értő embert, aki a koncepciót meghatározza, s utána
adják oda a tervezőnek.
Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Reguly
Antal Múzeum igazgatóját, hogy keressen olyan szakembert, aki érdemben tud nyilatkozni az
adott mezőgazdasági eszközök, gépek kiállíthatóságának feltételeiről. Amennyiben ez
megtörténik, akkor a tervezési feladatokra rá lehet térni.
Lingl Zoltán bizottsági tag kérdezi, a következő bizottsági ülésre lehetséges a szakember
felkutatása?
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató válasza, hogy megpróbálja.

A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja, hogy amíg a szakmai előkészítés nem történik meg, addig a
gépmúzeum épületének tervezésére ne adjanak megbízást.

A bizottsági elnök indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag határozatot hoz:
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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
26/2015.(V.6.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága felkéri a
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatóját, hogy keressen olyan
szakembert, aki érdemben tud nyilatkozni az Agrárműszaki Emlékek Gyűjteményéhez tartozó
mezőgazdasági eszközök, gépek kiállíthatóságának feltételeiről.
Felelős: Dr. Ruttkay-Miklián Eszter igazgató
Határidő: 2015. május 28.

Dr. Benczik Ágnes Adrienn bizottsági elnök jelzi, hogy halaszthatatlan elfoglaltsága miatt el
kell mennie, ezért felkéri Lingl Zoltán bizottsági tagot az ülés további levezetésére.

1./ Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése, az Önkormányzat
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondja, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ülésén a könyvvizsgálói
vélemény ismeretében tárgyalták a napirendi pontot. A Pénzügyi Osztály vezetőjével
egyeztették, hogy a könyvvizsgálói véleményben lévő észrevételekkel egyetért. A beszámoló
pénzügyileg rendben van, könyveléstechnikai problémák vannak benne, amin személy szerint
nem csodálkozik, ugyanis az elmúlt másfél évben történt rengeteg változást nincs ember, aki
követni tudná. Osztályvezető asszony úgy nyilatkozott, hogy az év folyamán javítani fogják a
könyveléstechnikai kérdéseket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendelet-tervezet elfogadását.

2./ Beszámoló a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet 2014. évi munkájáról
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja az Országos Mentőszolgálat Veszprém Megyei Kirendeltségének 2014.
évi működéséről szóló régió-igazgatói jelentés elfogadását.

5./ Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde átszervezésével kapcsolatos vélemény
megadása

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde átalakításával,
átszervezésével kapcsolatos határozati javaslat elfogadását.

9./ A 25. Zirci BULI megrendezésének támogatásáról szóló döntés meghozatala
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondja, hogy két bizottság támogatta az előterjesztést,
kihangsúlyozva a határozati javaslat 4./ pontjában foglaltakat.
Kérdés
Németh Gábor bizottsági tag kérdezi, beszéltek a rendezvény szervezőivel, hogy ez az összeg
mennyire elég?
Ottó Péter polgármester utal az előterjesztéshez mellékelt levélre, melyben szerepel, hogy
minimálisan hiányzik 1,5-2 millió forint. Az adatlapon 2,5 millió forintot kértek. Úgy
gondolja, van olyan szám, ami összhangban van a határozati javaslattal.
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető tudomása szerint a 1,5 millió forint feltétele
annak, hogy egyáltalán induljon a 25. Zirci BULI. Megjegyzi, személy szerint fizikai munkát
végez az előkészületek során.
Kasper Ágota bizottsági tag emlékezete szerint 3 millió forintot terveztek a költségvetésben
ilyen célra. Nemrég odaítéltek 1,5 millió forintot a Bakonyi Vágta lebonyolításához, most 1,5
millió forintot elvisz ez a rendezvény. Kérdezi, ha lesz betyárnap, akkor azt is támogatják?
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Ottó Péter polgármester javasolni fogja, miszerint a költségvetésen belül átcsoportosítást
hajtsanak végre tekintettel arra, hogy a TDM szervezet ez évi pótbefizetési kötelezettségét a
törzsbetétek 250 %-ában határozta meg a tulajdonosok köre. Ez Zirc Városi Önkormányzat
esetében 6 millió forintot jelent, ugyanakkor 8,5 millió forint került betervezésre.
Gyakorlatilag ott van 2,5 millió forint, amire ilyen formában más kötelezettségvállalás nem
történik.
Hozzászólás
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag úgy tudja, hogy a Bakonyi Vágta rendezvényen az egyik
TV csatorna jelen lesz. Felveti, lehetséges lenne-e ennek kapcsán beleszőni a zirci BULI-t is,
hogy több helyen propagálják, mert a nagyobb vendégszám a bevételt növelné. A szervezők is
megérdemelnék, hogy híre legyen a rendezvénynek, mert a környéken nem sok olyan
rendezvény van, ahova ingyen be lehet jutni. Nem tudja, kik fognak a televíziónak
nyilatkozni, de azért vetette fel, hogy tudomásukra hozzanak mindenféle zirci rendezvényt.
Németh Gábor bizottsági tag véleménye szerint tudomásul kell venni a szervezőknek, a
városnak, hogy átalakult a fesztiválozó attitűd Magyarországon. Az elmúlt évek során sokkal
több könnyűzenei fesztivál szerveződött. Azt is látni kell, hogy egy adott korosztályt ingyen
már nem fognak elérni, ahhoz húzónevek kellenek. Valóban nagyon komolyan el kell
gondolkodni, s azokat a tendenciákat is figyelembe venni, hogy mire lehet kifuttatni egy
ilyen, annak idején jónak indult programot, ami valahol beragadt. Öt millió forintból nem
lehet ideszervezni olyan előadókat, akik közönséget vonzanak, s akik a kereskedelmi
egységekben vásárolnak, éppen ezért előnyös szerződéseket kell kötni. Tehát, meg kellene
célozni az idősebb korosztályt, s ezért nem a mostani fiatalok zenekarait kellene meghívni.
Váradiné Tóth Mária bizottsági tag utal arra, hogy régebben voltak vállalkozások, cégek, akik
támogatták a rendezvényt. Ez már megszűnt.
Igmándyné Hebling Gabriella óvodavezető úgy gondolja, a rendezvény szervezői is érzik,
hogy lépni kellene, s nagyon sok kompromisszumot kellene kötni. Véleménye szerint ezt a
25. Zirci BULI után át is fogják beszélni. Azt tudni kell, hogy olyan zenekarokat hívnak meg,
akik élőben adják elő a műsorukat, s ezt a tendenciát nem szívesen adják fel. Hozzáteszi, a
szervezők nagyon lelkesek, sokat dolgoznak azért, hogy minél több embernek tudjanak jó
szórakozási lehetőséget biztosítani.
Németh Gábor bizottsági tag véleménye szerint ebben a megváltozott világban kicsit nehéz
perspektívát is találni, miközben egy-egy ilyen rendezvényszervezésnél keményen a forintról
szól a dolog.

Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja „A BULI ’91” Közhasznú Alapítvány támogatásáról szóló határozati
javaslat elfogadását.
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20./ A Zirci Tenisz Club Sportegyesület kérelme
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag javasolja a Zirci Tenisz Club Sportegyesülettel kötendő haszonkölcsön
szerződésről szóló határozati javaslat elfogadását.

Lingl Zoltán bizottsági tag ügyrendi javaslata, hogy az „Egyéb ügyek” keretében tárgyalandó
ifjúsági kérdőívvel kapcsolatos témát vegyék le a napirendről.
Az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatot.

21./ Zirci Országzászló Alapítvány elvi támogatási kérelme a Zirc, I. András tér, 431
hrsz-ú ingatlanon a letűnt paraszti életformának emléket állító emlékmű
elhelyezéséhez
Lingl Zoltán bizottsági tag elmondja, az előterjesztés egy elvi hozzájárulásról szól, hogy a
kistemplom mellé egy kettős szobor elhelyezésre kerülhessen.
Kérdés
Németh Gábor bizottsági tag kérdezi, kinek a tulajdona az a terület?
Lingl Zoltán bizottsági tag válasza, hogy az önkormányzaté.
Németh Gábor bizottsági tag kérdezi, oda csak elvi engedély kell?
Ottó Péter polgármester válasza szerint a Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztálya örökségvédelmi engedélye is kell, mivel a kistemplom melletti
területen szeretnék felállítani.
Hozzászólás
Németh Gábor bizottsági tag nem ért egyet az emlékmű elhelyezésével, s egyáltalán magát a
koncepciót sem érti. Miért kell emléket állítani egy letűnt paraszti életformának? Egyrészt
nem feltétlenül tűnt el, mert jön vissza, másrészt miért arra a helyre gondolták.
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Kasper Ágota bizottsági utal az alapítvány tagjai által elmondottakra, miszerint ott van a
templom mellett a temető, ahol a parasztősök csontjai nyugszanak, akiknek az életformáját az
’50-es évektől kezdve tulajdonképpen kiirtották, és a szülőket is arra kényszerítették, hogy a
gyerekeiket más szakmával lássák el, ne maradjanak a föld mellett. Az alapítvány e tragikus
életformaváltásnak szeretne emléket állítani. Úgy véli, ugyanilyen alapon az iparosoknak is
óriási szerepük van a város létezésében.
Németh Gábor bizottsági tag szerint az alapítvány tagjainak intellektuális hiányosságai
vannak akár Zirc településtörténete terén is, s ezért jönnek ilyen koncepcióval. Személy
szerint másképp gondolkodik a város történetéről, ezért nemcsak a sérelmeket akarja látni.
Természetesen ezek ellenére becsüli az eddig elvégzett munkájukat.
Ottó Péter polgármester kikéri magának az alapítvány nevében az elhangzottakat.
Hangsúlyozza, az alapítvány az egyik legaktívabb közösségek egyike a városban, s úgy
gondolja, nagyon sokat dolgoztak az elmúlt években azért, hogy azokat az emlékeket,
melyeket az enyészet útjára engedtek a zirci polgárok, rendbe tegyék.
Németh Gábor bizottsági tag úgy véli, az alapítvány tagjai elég keveset tudnak Zirc
történetéről. Nem érti az ötletet, hogy a letűnt paraszti életformának emléket állítsanak. Miért
múlik el? Miért kell mindig a múltba visszanézni?
Ottó Péter polgármester véleménye szerint a szobrok, az emlékhelyek általában a múltról
szoktak szólni.
Németh Gábor bizottsági tag ezzel nem ért egyet, mert a szobor szólhat a múltról, szólhat
másról, az egy művészeti alkotás.
Ottó Péter polgármester ebben nem kíván vitatkozni, de az alkotók klasszikus témája a múlt.
Kasper Ágota bizottsági tag utal arra, miszerint felmerült az is, hogy tulajdonképpen mi ez?
Műalkotás vagy sem? Ugyanis, ha műalkotás, akkor minősíttetni kell.
Németh Gábor bizottsági tag az előterjesztést nem szavazza meg, de ettől függetlenül
megvalósulhat.

Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 2 igen szavazattal,
1 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem támogatja a Zirci Országzászló Alapítvány
kezdeményezésével kapcsolatos határozati javaslat elfogadását.

22./ Egyéb ügyek
- Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló rendelet-tervezet
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Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető elmondja, hogy a májusi képviselő-testületi ülésre
ezzel kapcsolatban előterjesztést készít. A bizottsági elnök asszony arra kérte, hogy készítsen
egy olyan rendelet-tervezetet, ami a saját halott eltemetésére vonatkozó szabályokat
tartalmazza. A kitüntetésekről szóló rendelet-tervezet megvitatásakor is szóba került már,
hogy egy ilyen rendelet-tervezet el fog készülni. Úgy gondolja, az elnök asszony szerette
volna, ha a bizottság felkéri a jegyzőt a rendelet-tervezet elkészítésére.
Lingl Zoltán bizottsági tag emlékezete szerint annak idején a díszsírhelyről és egy maximált
összegű temetésről beszéltek.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető saját tapasztalatából kiindulva kb. 250.000,- Ft-ra
tippelte egy átlagos temetés költségét. Elnök asszony úgy tájékoztatta, hogy kb. ilyen összegű
támogatásra gondolt.
Lingl Zoltán bizottsági tag ilyen szempontból másban gondolkodna. Esetleg a minimálbér
háromszorosához lehetne kötni a támogatás összegét.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető szerint a minimálbérhez nem igazán kötődik egy
temetésnek vagy bárminek a költsége.
Lingl Zoltán bizottsági tag egyetért a fix összeggel is.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető szerint a fix összegen is lehet változtatni később, ha
olyan nagyot ugranának az árak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Lingl Zoltán bizottsági tag indítványára az Emberi Kapcsolatok Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag határozatot hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Emberi Kapcsolatok Bizottságának
27/2015.(V.6.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Kapcsolatok Bizottsága felkéri a
Zirci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a képviselő-testület 2015. májusi
munkaterv szerinti ülésére készítsen előterjesztést az önkormányzat saját halottjává
nyilvánításról szóló rendelet megalkotásáról.
Felelős: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 2015. május 28.
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- Pedagógus nap, köztisztviselői nap és Semmelweis-nap
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető utal arra, miszerint szintén a kitüntetésekről szóló
rendelet-tervezet megvitatásakor merült fel, hogy a kitüntetések átadására ünnepélyes keretek
között kerüljön sor. Ennek megfelelően kerüljön megszervezésre a városházán egy pedagógus
nap, szervezzenek meg egy Semmelweis-napot és egy köztisztviselői napot.
Azt nem tudja, ki szervezi meg, mert ezt már nem vállalta magára. Elnök asszony azt mondta,
hogy van elég közművelődés szervező a városban.
Ottó Péter polgármester véleménye szerint a pedagógus nap megrendezéséhez kicsi a
városháza nagyterme. A kórház minden évben megszervezi a Semmelweis-napi ünnepséget.
Lehet, hogy valamelyik intézményhez rendelve lenne célszerű megszervezni a pedagógus
napot.
Németh Gábor bizottsági tag szerint a kórházat kellene rábeszélni, hogy az alapellátásban
dolgozó orvosokat is hívják meg, s ott át lehetne adni az elismerést.
Bereczkiné Papp Krisztina osztályvezető kéri a bizottság tagjait, hogy a májusi bizottsági
ülésig gondolkodjanak, hogyan lehetne a kitüntetések átadását megvalósítani.

Lingl Zoltán bizottsági tag az ülést 18 óra 50 perckor berekeszti.

K.m.f

Dr. Benczik Ágnes Adrienn
bizottsági elnök
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