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B E S Z Á M O L Ó 

 

A Zirc Kistérség Többcélú Tárulása 2011. évi tevékenységéről 

 

I. A többcélú kistérségi társulás szakmai tevékenysége 

 

A térség földrajzi elhelyezkedése 

A Zirc Többcélú Kistérségi Társulás 2007. szeptember 25-től 16 települést foglal magába 

tagként, amely 16 település alkotja a Zirci kistérség területét. A térség Veszprém megye 

északkeleti részén, az Északi-Bakony területén helyezkedik el, azon belül főként a Magas-

Bakony területén, melyhez északról kapcsolódik a Bakonyalja, illetve keletről a Keleti-

Bakony, illetve a Tési-fennsík. 

A központ, Zirc tengerszint feletti magasság 400 m. Ez a természetföldrajzi tény alapvetően 

befolyásolja a térség gazdasági és társadalmi életét. Az országos átlagnál lényegesen 

magasabb az erdősültség aránya, az éghajlat hűvösebb, csapadékosabb, míg a talajadottságok 

a mezőgazdasági hasznosítás szempontjából kedvezőtlenebbek, mint az ország alacsonyabb 

fekvésű területein. Minden fejlesztésnél figyelembe kell venni, hogy a térségben a települések 

megközelíthetőségét nagymértékben befolyásolják a domborzati adottságok, amelyek 

különösen téli időjárás esetén okoznak közlekedési nehézségeket. 

Földrajzi helyzeténél fogva Zirc és térsége a kilencvenes évek közepétől Magyarország 

gazdasági fejlődési tengelyének szélén helyezkedik el. Napjaink hazai térszerkezetére 

jellemző Északnyugat – Magyarország – Budapest, ill. balatoni agglomeráció –Veszprém –

Székesfehérvár–Budapest vonalak mintegy közrefogják a területet. A nagyarányú ipari 

fejlődéssel jellemezhető városok és az idegenforgalmi régióban való elhelyezkedése ellenére a 

térség belső perifériára jutott, napjainkra „hátrányos helyzetűvé” vált. Földrajzi 

elhelyezkedése ugyanakkor fejlődésre predesztinálja, különösen akkor, ha megfelelő 

közúthálózati elemek a térség megközelíthetőségén javítanak (8. számú és a 82. számú út 

fejlesztése, Zirc elkerülő megépítése, térségi átkötő utak kiépítése). 

A térség belső térszerkezetének alapvető jellemzője, hogy a központ, Zirc a térség szerkezeti 

középpontjában helyezkedik el. Innen viszonylag jól megközelíthetők a térség települései. A 

térszerkezeti vonalak, s a kistérségi beosztás mindenképpen Zircet teszik a térség 

középpontjává, a szolgáltató kisváros funkcióját ennek a településnek kell ellátnia. 

 

A Zirci Kistérség települései 
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Demográfia 

2002-ben a kistérséget alkotó 17 településen 22 ezer fő lakott (22 220 fő). Veszprém megye 

népességének stabilan 6%-át tömöríti e térség már évtizedek óta. 2010-ben a lakosság 

harmada a térség központjában, Zircen él. A kisváros utáni legnépesebb település Csetény. 

További öt község (Bakonybél, Bakonynána, Dudar, Nagyesztergár, Olaszfalu), amelyek 

népessége 1000–2000 fő között található, számít nagyobb településnek a térségben. A térséget 

alkotó községek többsége tehát (9 község) kistelepülés, Bakonyszentkirály, Borzavár, 

Csesznek, Eplény és Szápár lakosságszáma meghaladja az 500 főt, Bakonyoszlop, Lókút, 

Pénzesgyőr és Porva települések lakosságszáma nem éri el az 500 főt. 

 

A térség összlakosságszáma az elmúlt évtizedekben folyamatosan csökkent, a 

népességvesztés mértéke 1980 és 2002 között közel 4% (a 2002. évi népesség 96,3%-a az 

1980. évi népességnek), számszerűsítve napjainkban 1640 fővel kevesebben élnek a 

kistérséghez tartozó 16 településen. 

 

A nyolcvanas években a természetes szaporodás volt jellemző a térség szinte minden 

településén (kivéve Bakonybél, Bakonyoszlop és Csesznek településeken). Az elvándorlás 

azonban szinte mindenhol jelentős méreteket öltött, a népességveszteség több mint 90%-a 

ezen időszakban következett be, közel 1500 fő települt el a nyolcvanas években a térségből. A 

kilencvenes években mindkét demográfiai folyamatot tekintve jelentős változás következett 

be. A születések számának jelentős mértékű visszaesése következtében ma már nem a 

természetes szaporodás, hanem a természetes fogyás jellemző a térségben, a vándorlási 

különbözet tekintetében viszont kedvező irányú változások tanúi lehetünk. A bevándorlás bár 

csökkenteni tudja a természetes fogyásból eredő népességveszteséget, teljes mértékben nem 

tudja azt ellentételezni, így a térségre továbbra is a lakosságszám csökkenése a jellemző, 

azonban a korábbinál lényegesen kisebb mértékben. 

 

A térség demográfiai összetételére nézve kedvező, hogy a fiatalok aránya magasabb, mint az 

idős népesség (64 év felettiek) aránya. Az elkövetkezendő évekre, évtizedekre nézve viszont 

rendkívül sok problémát hordoz magában, hogy e térségben is egyre kevesebb gyermek 

születik, egyre kevesebb lesz a fiatalkorúak és magasabb az idős vagy idősödő, már nem aktív 

korúak aránya, a köztük levő olló folyamatosan záródik össze.  

Az idős népesség magas, ill. növekvő aránya az idősellátás, szociális ellátás területén jelentős 

feladatok elé állítja az érintett települések önkormányzatait. Sokan egyedül élnek, gyermekeik 

elköltöztek a faluból, a térségből, az ő ellátásukban – nemcsak szociális és egészségügyi 

ellátásra kell gondolnunk – a településen működő civil szervezetek is jelentős szerepet 

tölthetnek be, segítve az önkormányzatok ez irányú feladatait.  

 

Az elmúlt öt év születési adatait összehasonlítva megállapítható, hogy a 2005-ös 

születésszámhoz képest településenként különböző százalékban, de a települések 90%-ában 

csökkenő számú élve születés volt.  

 

Település Népesség Születésszámok 

 2010 2005 2006 2007 2008 2009 

Bakonybél 1280 8 6 14 9 4 

Bakonynána 1039 7 4 12 7 4 

Bakonyoszlop 492 1 5 6 3 2 

Bakonyszentkirály 943 4 11 4 6 5 

Borzavár 748 9 10 9 10 4 

Csesznek 566 6 8 8 2 3 

Csetény 1950 19 14 13 23 18 

Dudar 1794 19 16 13 14 14 
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Eplény 558 4 4 1 3 7 

Lókút 466 3 2 4 4 2 

Nagyesztergár 1242 19 15 14 8 9 

Olaszfalu 1110 10 11 14 7 5 

Pénzesgyőr 356 1 6 1 4 7 

Porva 486 7 8 10 4 5 

Szápár 516 6 5 2 0 1 

Zirc 7110 53 65 60 72 57 

Összes 20 656 176 190 185 176 147 

 

 

 

A kistérség településeinek gyermek-, és felnőtt lakosságszáma (2011. január 01.) 

Önkormányzat 
Teljes állandó 

lakosság összesen 

Önkormányzat 

területén élő 

0-17 éves gyermekek 

száma 

KSH kódja neve   

1923746 Bakonybél 1270 141 

1925991 Bakonynána 1036 224 

1930410 Bakonyoszlop 489 98 

1922813 Bakonyszentkirály 925 162 

1930252 Borzavár 741 131 

1924642 Csesznek 563 108 

1931699 Csetény 1952 382 

1902936 Dudar 1788 339 

1933941 Eplény 556 112 

1918856 Lókút 473 74 

1923180 Nagyesztergár 1236 225 

1926514 Olaszfalu 1107 177 

1915547 Pénzesgyőr 358 65 

1923515 Porva 485 110 

1916489 Szápár 519 89 

1926499 Zirc 7082 1 114 

  Összesen 20580 3 551 

 

Infrastruktúra 

A térség lakásállománya 8000 körüli szinten stabilizálódott. A 100 lakosra jutó lakások száma 

viszonylag magas, ez főleg a kisebb falvakban az elöregedésnek köszönhető, sok az 

egyedülálló idős ember.  

 

A térségen egy másodrendű közlekedési tengely halad át, a 82. számú főközlekedési út. A 

domborzati adottságoknak megfelelően ez a Veszprém–Zirc–Győr irányt követi.  

A térséget nyugat–keleti irányban keresztezi a Pápa–Zirc–Dudar–Mór tengely is. Ennek 

jelentősége kisebb, minősége rosszabb, mint a fent említett 82. számú úté. Jelentősége főleg 

az autóbusz közlekedésben, valamint a térség keleti felének megközelíthetőségében áll. Így 

Mór irányából Dudar, Csetény, Szápár érhető el fél órán belül. 

A településközi utak állapota sajnos sok kívánni valót hagy maga után. Az utak minőség- és 

szélesség javítása mellett a hálózat is kiegészítésre szorul. Több zsákfalu is található a 

térségben: Lókút, Porva. Bár létezik többirányú kivezetése, de lényegét tekintve ide 

sorolhatjuk még Bakonynánát és Borzavárt is.  
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A térséget érintő 11. számú, Győr–Veszprém vasútvonal Magyarország egyik legszebb 

fekvésű vasútvonala.  

 

A száz lakosra jutó telefonvonalak száma tíz év alatt megtízszereződött, bár nem érte el az 

országos vagy megyei átlagot. Az elmúlt időszakban történt visszaesés a mobiltelefonok 

elterjedésének köszönhetően, de a térség nem nélkülözheti a hagyományos, vonalas hálózat 

további fejlesztését. Ennek oka, hogy a térség domborzati adottságai miatt sok helyütt a 

mobiltelefonok használata korlátozott. 

 

Foglalkoztatás, munkanélküliség 

A térség településeinek foglalkoztatási szerepét tekintve a kilencvenes évek eleji állapot 

szerint a térség két nagy foglalkoztató települése Dudar és Zirc volt. Dudaron 2.127, Zircen 

3.639 ember talált munkát 1990-ben. Bár szám szerint Zirc volt a nagyobb foglalkoztató, 

azonban mégis azt mondhatjuk, hogy Dudar térségi szerepköre nagyobb volt, mivel a 

foglalkoztatottak háromnegyede más településekről járt be dolgozni. Ezzel szemben Zirc 

elsősorban a helyieknek adott munkát, a városban foglalkoztatottaknak csupán 18,8%-a járt be 

vidékről. 2001-re a helyzet alapvetően megváltozott. A térség foglalkoztatói közül Dudar 

jelentőségét vesztette. 2001-ben a térség szempontjából mindenképpen Zirc tekinthető a 

legjelentősebb ingázási célpontnak.  

 

Napjainkra a foglalkoztatottak majdnem fele a térségen kívül talál munkát. Ez a tény azt jelzi, 

hogy a térségi munkaerőpiac nagymértékben ki van szolgáltatva más települések (elsősorban 

Veszprém, Mór, Székesfehérvár, Győr) gazdasági változásainak. Amennyiben ezekben a 

városokban elbocsátások következnek be, azt a térség munkaerőpiaca érzi meg. 

 

A térség munkanélküliségi mutatói a megyei érték körül mozognak, alacsonyabbak, mint az 

országos átlag (4–5% között változik). A kilencvenes évek elején több térségi 

nagyfoglalkoztató, elsősorban a dudari bánya és a mezőgazdasági nagyüzemek bezárásának 

következményeként nagyon megemelkedett a munka nélkül maradók létszáma. A 

munkanélküliek száma 1993-ban érte el a legmagasabb szintet, majd a kilencvenes évek során 

fokozatosan csökkent. Ez a csökkenés elsősorban a közeli nagyvárosok ipari fejlődésének 

köszönhető, a térség számos munkavállalója talál Győr, Veszprém, Székesfehérvár, Mór 

üzemeiben állást. A csökkenő tendencia egészen a 2002. év végéig tartott, majd megállt. 

2003-ban – 1993 óta először – ismét jelentős növekedés tapasztalható. E növekedésben 

szerepet játszik több térségi üzem bezárása vagy létszámcsökkentése (pl. Csetény, Zirc), de 

Móron, Veszprémben is voltak elbocsátások. Várhatóan ez az emelkedés nem lesz olyan 

mértékű, mint az egy évtizeddel korábbi, s vélhetően nem is tart olyan sokáig. A 

munkanélküliek körében az általános és szakmunkásképző iskolát végzettek, illetve a 26–45 

éves korosztály aránya dominál.  

 

A térség gazdasági szerkezete 

A térségben a mezőgazdaság foglalkoztatási szerepköre jelentősen meghaladja a megyei vagy 

országos átlagot. Alacsony az ipar aránya, az országos átlagot csak néhány településen éri el. 

Így tehát elmondható, hogy egy fejlett, ipari jellegű régióban található a térség, de a saját, 

lokális foglalkoztatási szerkezetében inkább a mezőgazdaság és a szolgáltatások 

(közszolgáltatások és turizmus) játszanak meghatározó szerepet. 

 

A szolgáltató ágazat legjelentősebb képviselője a térségben a turizmus. A fő vonzerő a 

természeti környezet és a kulturális értékek. A térség egyik turisztikai központja Bakonybél, 

ahol a legnagyobb férőhely kapacitás és a legtöbb turistaérkezés és vendégéjszaka 

regisztrálható. Látogatóforgalmát tekintve ugyanakkor Zirc vezet a térségben, hiszen 

múzeumai és arborétuma az országban a leglátogatottabb kiállítóhelyek közé tartoznak. De 
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ugyanígy fontos látogatóközpont Csesznek, amely a várrom mellett az egyre nagyobb 

népszerűségnek örvendő nyári programokkal is dicsekedhet. 

 

A kistérség társadalmi, gazdasági, és környezeti fejlesztése érdekében a helyi 

önkormányzatok és a kistérség területén működő gazdasági és társadalmi szervezetek 

fejlesztési elképzeléseinek alapja a kistérségre elkészített hosszú- és középtávú fejlesztési 

programok. 

A térségfejlesztési programok széleskörű demográfiai, statisztikai, foglalkoztatási, földrajzi és 

empirikus vizsgálati háttérkutatási anyagokra támaszkodnak, amelyek feltárták a kiinduló 

helyzet jellemzőit, a fejlődés és fejlesztés folyamatait, a fejlődést elősegítő és gátló tényezőit, 

a megoldásra váró feszültségeket, a fejlesztés alternatív lehetőségeit, a térség jövőképét 

befolyásoló külső és belső tényezőket, a térségfejlesztés céljait, a jövőhöz vezető utakat, 

program-, projekt- és akciócsomagot. 

A kistérségi programok eleget tesznek a térségfejlesztési programokkal szembeni 

elvárásoknak: 

- kifejezik a kistérség szándékát a helyi adottságok hasznosítására, hogy milyen fejlesztéseket 

kell végrehajtani, elősegíteni és ösztönözni a térség fellendítése érdekében, 

- illeszkednek a specifikus megyei, regionális és országos koncepciókhoz és programokhoz, 

- elősegítik a belső erőforrások feltárását és a többlet - külső erőforrások megszerzését, 

- a hosszú távú követelmények és törekvések mellett rövid és középtávú feladatokat is 

megfogalmaznak, 

- mind a kidolgozásban, mind a megvalósításban lehetővé teszik, és ösztönzik az érintett 

lakosság és a különböző szervezetek aktív közreműködését, 

- a térség közös érdekű fejlesztési feladatai mellett számos, több településre kiterjedő 

projektet is javaslatba hoznak, 

- erősítik a szektorok kölcsönös együttműködését, csökkentik a magán- és a közszolgálati 

szféra megosztását, 

- erősítik a térség rugalmasságát, alkalmazkodó képességét, 

- lehetővé teszik a különböző érdekek kölcsönhatását, 

- a lehetőségek nyitva tartására, tágítására törekszenek. 

 

A térségben a Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége által 2004. évben készíttetett 

társadalmi-gazdasági operatív fejlesztési program célja volt, hogy az egymásra utalt 

települések életét térségivé szervezze, kialakítson olyan együttműködő hálózatokat, 

funkciókat, amelyek a térség belső fejlesztési energiát meg tudják hatványozni, így a térség 

térségen túlmutatóan is hangsúlyt kapjon. Az operatív program feladata az volt, hogy 

meghatározzon olyan programokat, projekteket, amelyek a térség egészének fejlődését segítik 

elő. Olyan térségi szintű hálózatok kiépítését javasolta, amelyek a külön-külön létező fejlesztő 

energiákat összefogják, és így hatványozottan érvényesülő fejlesztési potenciállá alakítják. 

Célként jelölte meg, hogy meg kell találni azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel a kistérség az 

egyes településen élő lakosokat, vállalkozókat segítheti, a térségben élők életminőségét 

javíthatja. Az operatív program felvázol egy kistérségi hálózatot, amely közfunkciókat lát el, 

de ugyanakkor alapot teremt a magángazdaság fejlődéséhez is. A munka öt- hét éves 

időtávban megvalósítható projekteket tartalmaz. Prioritások: a turisztikai fogadóképesség 

javítása; a térségen belüli foglalkoztatási szint növelése; a hagyományos és új gazdasági 

ágazatok hozzáadott értékének növelése.  

 

A 2007. évben elfogadott Kistérségi Cselekvési Terv újabb kistérségi projekt javaslatokat 

fogalmazott meg: egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának megteremtése és fejlesztése; 

térségi oktatási, nevelési intézmények infrastruktúra-fejlesztése; idősgondozás, 

családgondozás térségi hálózatának kialakítása; ipari parkok fejlesztése; közös turisztikai 

marketing tevékenység és térségi turisztikai beruházások megvalósítása a Zirci kistérségben; 
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múzeumok fejlesztése a zirci Rákóczi tér kialakításával együtt; belterületi út- és járdafelújítás, 

a hiányzó közművek kiépítése (egyedi projektek); térségi csapadékvíz-elvezetés. 

 

A kistérségben tevékenykedő"BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület, 

amiben a kistérség tizennégy települése képviselteti magát, középtávú helyi vidékfejlesztési 

stratégiájában megfogalmazott célok összhangban vannak a kistérség egyéb koncepciójában 

elfogadott prioritásokkal. 

„Célunk közigazgatási határokon átnyúló, de természetes határokat figyelembe vevő 

társadalmi összefogás a Bakonyért, azért a tájért, amely természetvédelmi és a kulturális 

örökség szempontjából Magyarország egyik különleges adottságú területe. Ez a térség hosszú 

távú és felelős gondolkodást igényel minden lakójától. Vonzóvá kell tenni a letelepedésre, 

fenntarthatóvá, fejlődővé alakítani a gazdaságát, megélhetést nyújtva a növekvő lakosságnak. 

Olyan jövőt kínálunk az egyenlő esélyek megteremtésével, mely hosszú távon segíti a 

hátrányos helyzetben élőket is A több évszázados kultúrát, az itt élt népek örökségét 

lakossága őrzi és ápolja, harmóniában a természeti környezettel, élvezi annak szépségét, saját 

maga és az idelátogató vendégei számára hasznosítja értékeit, de arról is gondoskodik, hogy 

ezeket gyarapítsa. Minden adottságunkat kihasználjuk, de ugyanakkor megóvjuk 

környezetünket. Térségünk a jövőben igyekszik nyitott lenni a nagyvilágra, vendégül látni, 

befogadni az idelátogatókat, akik gazdag egyedi élményekhez juthatnak a természetben és a 

településeken egyaránt.” 

A prioritások mentén kiírt pályázatokra a kistérség számos települése sikeresen pályázott: 

 - a III. tengely mentén: mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (8.636.685.- Ft a 

megítélt támogatás); turisztikai tevékenységek ösztönzése (44.547.534.- Ft a megítélt 

támogatás); falu megújítás és fejlesztés (16.322.321.- Ft a megítélt támogatás); vidéki örökség 

megőrzése (11.545.541.- Ft a megítélt támogatás) 

- a IV. tengely mentén: hagyományteremtő és hagyományőrző közösségi rendezvények 

(19.659595.- Ft a megítélt támogatás); közösségi célú fejlesztés-műemlék építmények 

megóvása, felújítása (31.759.035.- Ft a megítélt támogatás); térségek közötti és nemzetközi 

együttműködés (2.335.185.- Ft a megítélt támogatás) 

- a 2011. évben beérkezett LEADER pályázatok: 

 Helyi termék előállítása, a termékek, szolgáltatások piacra jutásának támogatása: 6 db 

 Mikro,kis- és közép vállalkozások létrehozás és fejlesztése: 26 db 

 Lókút faluközpont- belső terek felújítása: 1 db 

 Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós 

közösségi terek kialakítása, fejlesztése: 16 db 

 Kis értékű bakonyi rendezvény: 30 db 

 Meglevő és új bakonyi turisztikai szállás-és vendéglátóhelyek létesítése, fejlesztése: 7 

db 

 Bakonyi rendezvény, rendezvénysorozatok támogatása: 24 db 

 Helyi márka kialakítása a Bakonyban: 1 db 

  Bakonyi nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök 

beszerzése: 39 db 

 Műemlék építmények megóvása-felújítása: 4 db 

 

Az egész kistérséget átszövő közfoglalkoztatási program alapvető célja, a pályázó 

településeken a hátrányos helyzetű, alulképzett, elsősorban segédmunkás, tartósan 

munkanélküli réteg visszaintegrálódása a munkaerőpiacra. 

A térség tartósan munkanélküli rétegének számára a közfoglalkoztatás segítségével 

elsődlegesen a települések területi, környezeti, esztétikai, társadalmi fejlődését ösztönző 

feladatok elvégzését szorgalmazták az önkormányzatok. 
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A közfoglalkoztatás végrehajtása során közvetett és közvetlen gazdasági előnyök is 

megjelennek. Munkavállalók, illetve az egyedi háztartások fejlődését tekintve: nő a térségi 

foglalkoztatottság, ami által egy-egy háztartás magasabb fizetőképes kereslettel rendelkezik, 

nő az életszínvonaluk. A fizetőképes kereslet növekedése az alkalmazni kívánt munkanélküli 

célstruktúrából kiindulva elsődlegesen az alapvető szükségleteket kielégítő termékek iránti 

kereslet-, illetve – szolgáltatói oldalról – abból származó magasabb bevételi forrást 

eredményez. A családoknál jelentkező rendezettebb anyagi viszonyok nagyobb társadalmi 

tartást, családi összetartó erőt kovácsolnak, amely fokozottan segíti őket a program 

befejezésével a munka világába való visszatéréshez, ennek gazdasági hatása hosszú távon 

mérhető. Hosszútávon e hatás elérése és megtartása a cél, mert ennek erősítésével lehet 

termelékenyebbé tenni a helyi társadalmat, ez eredményezi a hosszútávon fenntartható 

társadalmi- gazdasági- szociális fejlődést.  

A kistérség településein a 2011-es évben is foglalkoztattak munkanélkülieket a 4-6-8 órás, 

éves vagy időszakos közfoglalkoztatás keretében. 

 

2007. évben a Társulási Tanács határozatának nyomán megalakult a Zirc Kistérségi 

Turisztikai Munkacsoport. A cél közös turisztikai marketing tevékenység és térségi 

turisztikai beruházások megvalósítása a Zirci kistérségben prioritás megvalósításához 

szükséges előkészítő munka elvégzése, a térségi TDM előkészítése. A munkacsoport széles 

körű partnerségben - a kistérség egyes települési önkormányzatainak delegált tagjai, a 

munkaszervezet delegáltja, a munkacsoport tevékenységéhez csatlakozott szállásadók, 

turisztikai szolgáltatást nyújtók képviselői, falusi szállásadók, a területen működő civil 

szervezetek képviselői és a kistérségben jelenlevő két Tourinform Iroda munkatársainak 

részvételével – látja el munkáját, kapcsolódva a kistérségre meghatározott prioritásokhoz és 

projekt javaslatokhoz. A tagság tevékeny közreműködésével készült el a kistérség turisztikai 

adatbázisa, a térségi turisztikai tevékenységének fejlesztésére készítendő stratégia 

előkészítése, a kistérség image kiadványa („A Közép-dunántúli turisztikai régió ismertségét 

növelő turisztikai marketingeszközök támogatása” pályázat keretében), és az évről-évre 

megjelenő Kistérségi Rendezvénynaptár. 

2011. évben Zirc Kistérség Többcélú Társulása együttműködési megállapodást kötött a 

Balaton Felvidéki Nemzeti Parkkal, melynek főbb ismérvei a megállapodás Preambulumában 

kerültek rögzítésre:” Felek kinyilvánítják, hogy a Bakony–Balaton Geopark földtani 

értékeinek a kulturális örökséggel összekapcsolt bemutatásában, különösen a Kistérségi 

Társulás illetékességi területe turizmusának és oktatásának fejlesztésében és az itt található 

természeti értékek megőrzésében együtt kívánnak működni. A geopark keretein belül 

együttműködnek a helyi gazdaság fejlesztésében a földtani örökség lehetőségeit fenntartható 

és minőségi módon kiaknázó geoturisztikai tevékenységek támogatásával. Felek 

kinyilvánítják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Bakony–

Balaton Geopark a lehető legrövidebb időn belül az Európai Geoparkok Hálózatának teljes 

jogú tagjává váljék, valamint, hogy a tagság elnyerését követően a geopark területén 

folyamatos, aktív és fenntartható geoturisztikai, ismeretterjesztő és oktatási munka valósuljon 

meg.” 

 

2007. évben Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa döntésével csatlakozott az akkor 

ismételten megnyitott, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt KÖZKINCS 

pályázathoz, mely kulturális szakmai érdekegyeztető kerekasztal alakítását támogatta. Az 

utolsó pályázati ciklus 2011. májusban zárult. Zirc Kistérség Többcélú Társulása legfontosabb 

célja az volt, hogy a kistérség közművelődéséhez kapcsolódó szereplők tevékenységét 

összehangolja, munkájukat segítse a kulturális, szakmai érdekegyeztető fórum 

létrehozásával.  

Ennek érdekében kezdeményezte a Zirc Kistérségi Közkincs Kerekasztal létrehozását, 

működésének támogatását. A kistérség döntés előkészítésében aktív közreműködést ajánlott, a 
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közművelődésben tevékenykedő intézmények és civilek számára. A tagságban képviselteti 

magát Zirc Kistérség Többcélú Társulása és annak Munkaszervezete, térségi kisebbségi 

önkormányzatok képviselői, térségi múzeumok és könyvtárak munkatársai, közművelődéssel 

foglalkozó szakemberek, pedagógusok. A tevékenység során a kistérség prioritásaihoz és 

projektjavaslataihoz igazodva aktív részvétel valósult meg, a kistérségi szintű kulturális 

tervezési, fejlesztési folyamatokban. A Kerekasztal nemcsak a kistérség közművelődési 

tevékenységében játszik fontos szerepet, de a kialakult térségi szintű partnerség kibővült és 

elmélyült, a Kerekasztal tagságának folyamatos bővítésével, sokrétűvé tételével, a kultúra és 

közművelődés területén aktívan tevékenykedő személyekkel, csoportokkal, a Turisztikai 

Munkacsoporttal való kapcsolattal. Kapcsolatépítés kezdődött a Veszprém megyében, és a 

Közép-Dunántúli Régióban tevékenykedő Kerekasztalokkal is, régiós szintű konferencia 

szerveződött Zirc székhellyel a Közkincs Kerekasztalok számára. 

A tagság aktív munkájának köszönhetően Kistérségi Kulturális Napok és Kistérségi 

Vándorkiállítás szerveződött; Kistérségi Kulturális Értékleltár és szociológiai elemzés készült 

és 2009.évben elfogadásra került a Zirci Kistérség Közművelődési Stratégiája 2009-2013, és 

2010.évtől a stratégia rövid távú operatív programjának kidolgozása, az operatív program 

megvalósítása. 

 

2009. évben elfogadásra került Zirc Kistérség Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója 

2009-2013, melynek célja olyan térségi együttműködés kialakítása, melynek eredménye a 

közbiztonság megszilárdítása. A bűnözés területileg eltérő kihívásaira csak helyi közügyként 

megfogalmazott stratégiával és taktikával lehet hatékonyan reagálni. Joggal bízunk abban, 

hogy a még tudatosabb együttműködés, a korszerű technikai eszközök nagyobb 

eredményességet mutatnak a jövőt illetően. Prioritások: a közterület rendjének fenntartása; a 

gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése; a droghasználat és a kábítószer-bűnözés kezelése, 

megelőzése; a családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént esetek megfelelő kezelése; az 

idős, egyedül élők, fogyatékkal élők fokozott védelme, biztonságuk növelése; az áldozattá 

válás megelőzése, áldozatsegítés; a településeken fellelhető kedvezőtlen tendenciák 

megállapítása; a települések kulturális javainak védelme, állaguk megóvása, a szükséges 

műemlékvédelmi feladatok elvégzése.  

A programhoz kapcsolódóan a kistérség közbiztonságának biztosítását végző Veszprémi 

Rendőrkapitányság Zirc Rendőrőrsének Parancsnoka negyedévente részt vesz a Társulási 

Tanács ülésein, ahol beszámol a kistérség aktuális bűnügyi helyzetéről, javaslatokat tesz és 

vár a döntéshozóktól a kistérség bűnügyi helyzetének javítására. 

Zirc Kistérség Többcélú Társulása folyamatos támogatásban részesítette a kistérség területén 

tevékenykedő Tűzoltóságokat, így 2011.évben is céltartalékban tartotta a Zirci Önkéntes 

Tűzoltóság eszközfejlesztésére elkülönített 6.000.000.- Ft tervezett támogatást. 

 

Zirc Kistérség Többcélú Társulása rendelkezik a nevelés- oktatás területére készített hosszú 

távú Kistérségi Fejlesztési Tervvel, ami tartalmazza a Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Tervet is.  

Az elsődleges szempont, a kistérség közoktatási feladatellátásának szervezésekor, a 

gyermekek, a tanulók érdekei. A pedagógiai szakszolgálat feladatellátásának is célja, hogy 

minden gyermek és tanuló képességeinek megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. A 

stratégia jövőképe, olyan közoktatási és pedagógiai szakszolgálati rendszer kiépítése, amely 

segíti a pedagógiai folyamatban az emberben rejlő lehetőségek kibontakoztatásának a 

biztosítását, az életminőség és az emberi kapcsolatok javulását, eredményesen szolgálja a 

gyermekek, tanulók fejlődését, személyiségük alakulását, gazdagodását, az egész életen át 

tartó tanulásra, és a társadalmi életben való aktív részvételre való felkészülését. Cél, hogy a 

közoktatás rendszere a kistérségben hatékonyabban működjön. Megfelelő szervezéssel 

emelkedjen a nevelés- oktatás színvonala, jussunk el az egyes intézmények közötti jelentős 

különbségek mérsékléséig. Folyamatosan megújítsa és a családok igényeihez, a gyermekek 
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képességeihez igazítsa nevelési céljait, nyitott legyen az oktatási szolgáltatások használói és a 

helyi közösségek szempontjai, érdekei iránt. A pedagógiai szakszolgálati rendszer magas 

színvonalú, fejlesztő- támogató jellegű szolgáltatásokat nyújtson. Megfelelő szakmai 

szolgáltatások szervezése, koordinálása. Teremtsen stabil és színvonalas működési 

körülményeket, hatékonyan felhasználva a rábízott forrásokat. A kistérség települései szoros 

együttműködésben biztosítsák a megfelelő szakmai színvonalú ellátást az alapfokú nevelés és 

oktatás, és a pedagógiai szakszolgálatok területén. Cél a képesség,- tehetség kibontakoztatása, 

személyiségfejlesztés, ami magában foglalja a családi- társadalmi helyzetből adódó hátrányok 

leküzdését, a különbségek mérséklését. 

A koncepció minden évben a közreműködő önkormányzatok és intézményeik hathatós 

segítségével kerül aktualizálásra: Az intézkedési terv a feladatellátásban résztvevő települési 

önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire, adat szolgáltatásaira épül, települési bontásban 

jelezve azokat. Ajánlás formájában megfogalmazott fejlesztési lehetőségeket és konkrét 

fejlesztési terveket (pedagógiai tartalmú, infrastrukturális és szerkezeti átalakítást célzó) 

tartalmaz a kistérségnek ebben a feladat- ellátásában résztvevő fenntartók (önkormányzatok 

és társulásaik) és intézményeik számára. 

A 2010/2011-es tanévben a Társulás által pályázott közösségi busz szállítja a Zirc és 

Környéke Iskolatársulás gyermekeit a tagintézmény és a bázisintézmény között, valamint 

kulturális- és sport programokra és versenyekre. 

 

Zirc Kistérség Többcélú Társulása a társulás alapfeladatai közé nem vállalta be a sport 

feladatát, a Társulás fenntartásában nem működik sportlétesítmény, illetve olyan intézmény, 

aminek a fő profilja közé tartozik a kistérségi sporttevékenység koordinálása, mégis részt 

vállalt, koordinálta és közreműködött a „Szenior Sport- Aktív Életmód Program” és a 

„Kistérségi Táborozási Program” pályázatának lebonyolításában, megvalósításában.  

A kistérség minden településén a nevelési-oktatási intézmények sport,- és tömegsport 

tevékenységén kívül, működik legalább egy (a városban több is), a sporttal foglalkozó 

egyesület, amatőr sport klub, alapvetően futballra specializálódva. 

A nevelési- oktatási intézmények rendelkeznek tornaszobákkal és tornatermekkel, Zirc 

városában működő intézmények jól felszerelt tornacsarnokokkal. Az intézmények a 

települések rendelkezésére bocsátják ezeket a létesítményeiket bármilyen sport, vagy 

szabadidős tevékenység végzésének helyszínéül.  

A városban működik egy tanuszoda, ahol a kistérség minden nevelési- oktatási intézménye 

lehetőséget kap az úszásoktatás szervezésére, illetve rehabilitációs tevékenység is folyik az 

uszodában. A kistérség települései közé tartozik Eplény, ahol egy olyan országos hírű sípálya 

található- Nordica Skiarena- , ami a téli sportok szerelmeseinek minden igényét kielégíti. 

A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola „ifjúsági tábor támogatására” 

pályázatot nyújtott be, melynek összköltsége 175.000,- Ft, ebből a kapott támogatás 150.000,- 

Ft volt, az önerő összegét, pedig a Reguly Iskoláért Alapítvány Zirc biztosította. 

Sport tevékenység keretében a zirci kistérséghez tartozó települések közül többen nyújtottak 

be pályázatot. A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola az egészséges 

életmód hirdetése, mozgás gazdag életmód – tábor támogatására nyújtott be pályázatot, 

melynek összköltsége 360.000,- Ft, ebből a kapott támogatás összege 30.000,- Ft volt, az 

önerő összegét a résztvevők befizetési biztosították.  

Ismételten a zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola nyújtott be 

pályázatot szabadidősport, versenyszervezés támogatására, a projekt összköltsége 622.900,- 

Ft, ebből a kapott támogatás 522.900,- Ft, az önerő összegét 100.000,- Ft-ot az Iskola 

biztosította. 

A csetényi Körzeti Általános Iskola és Óvoda diáksportköre, diáksport támogatására 

pályázott, melynek az összköltsége 86.000,- Ft, ebből 40.000,- Ft volt a kapott támogatás, az 

önerő összegét, pedig az intézmény költségvetéséből biztosították. 

A Zirc Városi Diáksport Bizottság pályázott Körzeti Diákolimpiai Versenyek díjára, melynek 

az összköltsége és a kapott támogatás összege is 45.000,- Ft volt.  
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A Zirc Kistérség Többcélú Társulása megalakulása óta az alábbi feladatokat látja el a 

zirci kistérség egész területén: 

 

- alapfokú oktatási és nevelési feladatok 

A Társulás a társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói irányítási 

feladataival összefüggésben: 

1. Összehangolja a közoktatási terveket. 

2. Egyezteti az indítandó osztályok és az iskolák tanulócsoportjainak számát és együttes 

javaslatot készít a térség, ezen belül a települések demográfiai adatai alapján a 

tanulócsoportok számára és létszámára, elemzi azok pályázati vállalásának teljesítését. 

3. Az óvodai nevelésben a gyermekek ellátási kötelezettségeit is figyelembe vevő 

szolgáltatási megoldásokat dolgoz ki, koordinálja a térségben jelentkező óvodáztatási 

feladatokat. 

4. A kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében kistérségi oktatási, 

fejlesztési tervet készít, javaslatot tesz a mikro, illetve makro térségi megállapodások 

megkötésére. 

5. Koordinálja az utazó pedagógusok, szakértők munkáját. 

6. Közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, összehangolja a 

kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását. 

7. Részt vesz a kistérségi továbbképzések, konferenciák szervezésében és rendezésében. 

8. Részt vesz a kistérségi tanulmányi, tehetséggondozó és diák sport versenyek 

szervezésében és rendezésében. 

9. Működteti a kistérségi óvodavezetői, igazgatói, pedagógusi szakmai munkaközösségeket. 

10. Részt vesz a Szakmai Pedagógia Napok szervezésében és rendezésében. 

11. Részt vesz a pedagógiai kiadvány szerkesztésében, kiadásában. 

12. Részt vesz az e-tanulási adatbázis létrehozásában, bevezetésében, működtetésében. 

 

A Társulás a közoktatási intézményi feladatait alapvetően intézményi mikrotársulások útján 

látja el. 

 

2011. évben az alapfokú oktatási és nevelési feladatok többcélú kistérségi társulásban történő 

ellátását biztosító mikrotársulások és önkormányzatok a következők: 

1. Bakonynána – Dudar – Nagyesztergár - Porva Önkormányzati Közoktatási Társulás 

- Bakonynána Község Önkormányzat 

- Dudar Község Önkormányzat 

- Nagyesztergár Község Önkormányzat 

- Porva Község Önkormányzat 

 

2. Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek községek Közoktatási Intézményi Társulás 

- Bakonyszentkirály Község Önkormányzat 

- Bakonyoszlop Község Önkormányzat 

- Csesznek Község Önkormányzat 

 

3. Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 

- Zirc Városi Önkormányzat 

- Bakonybél Község Önkormányzat 

- Lókút Község Önkormányzat 

- Olaszfalu Község Önkormányzat 

- Pénzesgyőr Község Önkormányzat 
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4. Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás 

- Zirc Városi Önkormányzat 

- Bakonybél Község Önkormányzat 

- Lókút Község Önkormányzat 

- Olaszfalu Község Önkormányzat 

- Pénzesgyőr Község Önkormányzat 

 

A Társulás a pedagógiai szakszolgálati tevékenység keretében: 

1. logopédiai ellátást, 

2. gyógy-testnevelést biztosít. 

A Társulás a pedagógiai szakszolgálati feladatokat önkormányzati intézményekben 

foglalkoztatott logopédus és gyógytestnevelő- szakemberek bevonásával, velük kötött 

megállapodások alapján, a biztosított normatíva keretösszegen belül látja el. 

A Társulás 16 tagja közül 12 részt vesz a feladatellátásban.  

 

2011. évben benyújtott sikeres pályázatok között szerepelt Zirc Városi Önkormányzat 

pályázatai, többek között a „Sajátos nevelésű tanulók tankönyvtámogatása”, a „Sajátos 

közoktatási feladatok támogatása – A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos 

feladatok ellátásának támogatása”, valamint a „Kiegészítő támogatás nemzetiségi neveléshez 

– Nemzetiségi óvodák, iskolák fenntartásához kiegészítő támogatás, továbbá Pedagógiai 

szakmai szolgáltatás támogatása”. 

Az oktatási feladatokhoz kapcsolódóan pályázatokat nyújtott be a zirci Reguly Antal 

Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, többek között az „esélyegyenlőségi ösztöndíj”, az 

„egész életen át tartó tanulás”, valamint a „Reguly napok” támogatására. 

2011. évben megjelent a TIOP 1.1.1/11-es, az Új Széchenyi terv Regionális Fejlesztési 

Operatív Programok keretében „Intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a 

közoktatásban” című pályázat, melyre Zirc térségében az oktatási intézmények fenntartói is 

pályáztak. A pályázat célja az egész életen át tartó tanuláshoz és a munkaerő-piaci helytállást 

biztosító kompetenciák fejlesztéséhez szükséges formális, nem-formális és informális oktatás 

infrastrukturális feltételeinek megteremtése:  

 Interaktív táblák kerültek kihelyezésre a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás 

bázisintézményébe és több tagintézménybe. Zirc Városi Önkormányzat, mint a társulás 

nevében eljáró gesztor szervezet 28.159.925,- forintos vissza nem térítendő támogatást nyert 

az „IKT Eszközfejlesztés a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában” címet 

viselő, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0631 kódjelű pályázaton, amellyel megvalósult az oktatási 

intézmények infokommunikációs technológiájának fejlesztése.  

A projekt során a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola négy feladatellátási 

helyén – Zircen (Rákóczi tér és Köztársaság utca), Bakonybélben és Lókúton kerültek 

elhelyezésre a pályázati támogatással beszerzett eszközök. Ennek keretében 19 tanterembe 

került interaktív tábla a hozzá kapcsolódó notebook-kal és projektorral.  

Pályázati támogatást nyert a „Bakonynána és Dudar Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény 

informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0990 azonosító 

számú projekt. Bakonynána és Dudar Községi Önkormányzatok, mint a Közoktatási Társulás 

illetve a társulásban fenntartott Közösigazgatású Közoktatási Intézmények Alapítói úgy 

határoztak, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív 

Program támogatási rendszeréhez az Oktatási Infrastruktúra fejlesztésére pályázatot 

nyújtottak be Bakonynána Önkormányzatának gesztorságával. A pályázaton az 

Önkormányzatok 10.207.500,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyertek. 

TIOP pályázat keretében a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva „informatikai 

infrastruktúrájának fejlesztésére” 5.190.000,- Ft pályázati támogatást nyert. 
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Dudar Község Önkormányzat által benyújtott pályázat a „Napelemes energetikai fejlesztés a 

dudari Általános Iskolában”, melyre 12.165.625,- Ft támogatást nyertek, az önerő összegét 

2.146.875,- Ft-ot szintén az önkormányzat gazdálkodásából biztosították.  

 

A „Zirci Benedek Elek Napköziotthonos Bölcsőde fejlesztése” projekt az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Operatív Program támogatásával, az „Integrált mikrotérségi 

alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok fejlesztése” (KDOP-5.2.2/B) 

konstrukció keretében az Európai Unió Támogatásával, az Európai Regionális Alap 

társfinanszírozásával valósult meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a 

Kedvezményezett (Zirc Városi Önkormányzat) a projektfeladatok végrehajtásához vissza nem 

térítendő támogatásban részesült. A beruházás teljes költsége: 88 772 378 Ft volt. A 

támogatás mértéke a projekt költségének 90 %-a, 79 895 140 Ft. 

 

- szociális ellátási feladatok 

1. A Társulás ellátja a kistérség területén a szociális tevékenységet és szolgáltatásokat végző 

intézmény működtetését, fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását. 

2. Biztosítja a 

- családsegítés (adósságkezelés) 

- szociális információs szolgáltatás, 

- étkeztetés, 

- házi segítségnyújtás, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- közösségi ellátás, 

- támogató szolgálat, 

- nappali ellátás (időskorúak, pszichiátriai, valamint fogyatékos személyek nappali 

intézménye) szociális alapszolgáltatásokat. 

3. Gondoskodik a térségre kiterjedő feladat ellátási körzettel rendelkező időskorúak otthona 

létrehozásának előkészítéséről, a tárgyi, személyi feltételek biztosításáról, az előkészítést 

követően dönt annak létrehozásáról és fenntartásáról. 

4. Segíti és koordinálja a térségben az etnikai programok kidolgozását. 

5. Megszervezi és koordinálja a szociális étkeztetést a kistérségben azokon a településeken, 

amelyeken ezt önállóan nem tudják biztosítani. 

6. Pályázatot nyújt be a szociális intézmények támogatására.  

7. Szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését értékelését és 

ellenőrzését.  

A Társulás a szociális alapfeladatok ellátásáról részben önálló költségvetési szervként 

alapított intézménye révén gondoskodik. Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatainak 

ellátásáról saját hatáskörben a Társulás Munkaszervezete gondoskodik.  

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §. (3)-(5) 

bekezdése alapján a kistérségi társulás azon szolgáltatások vonatkozásában köteles elkészíteni 

a szociális szolgáltatástervezési koncepciót, amelyeket a társulás keretében látnak el. 2009. 

évben Zirc Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa elkészíttette és elfogadta a térség 

szociális szolgáltatástervezési koncepcióját, mely kétévente felülvizsgálatra kerül. 

 

A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2010. évben pályázatot nyújtott be Támogató 

Szolgálat és Közösségi Pszichiátriai ellátás három évre történő befogadására, állami 

támogatására és működtetésére, melyet a Nemzeti Erőforrás Miniszter 191/2008. (VII.30.) 

Kormányrendelet alapján hirdetett. Mindkét pályázat nyertes volt, a Támogató 

Szolgáltatásnak a 2011. évre meghatározott működési támogatás összege 8.400.000,- Ft, a 

Közösségi Pszichiátriai ellátásnak a 2011. évre meghatározott működési támogatás összege 

8.000.000,- Ft volt. 
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Szintén pályázatot nyújtott be szociális foglalkoztatás ellátására, melynek a 2011. évre 

meghatározott működési támogatás összege 9.337.200,- Ft volt. 

 

A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2011. évben pályázatot nyújtott be Támogató 

Szolgálat és Közösségi Pszichiátriai ellátás három évre történő befogadására, állami 

támogatására és működtetésére, melyet a Nemzeti Erőforrás Miniszter 191/2008. (VII.30.) 

Kormányrendelet alapján hirdetett. Mindkét pályázat 2012-2014 évekre befogadást nyert, a 

Támogató Szolgáltatásnak a 2012. évre meghatározott működési támogatás összege 

9.891.500,- Ft, a Közösségi Pszichiátriai ellátásnak a 2012. évre meghatározott működési 

támogatás összege 8.000.000,- Ft. 

A Szociális Szolgáltató Központ pályázatot nyújtott még be a szociális foglalkoztatás 

engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V.12.) 

kormányrendelet 16. §. (3) bekezdése alapján. A szociális foglalkoztatásnak a 2012. évre 

meghatározott működési támogatás összege 8.464.116,- Ft. 

Az Intézmény pályázatot nyújtott be a CIVILCOM EGYESÜLET által hirdetett „Szervezetek 

/ intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése” címmel. A pályázat célja 

a civil társadalom fejlesztése, a non-profit szervezetek, egyéb intézmények mindennapi 

munkájának hatékonyabbá tétele a szükséges irodai, számítástechnikai infrastruktúra 

biztosításával. A támogatás 2011. május 01. és 2011. október 31. között megvalósuló, a 

szervezet / intézmény alapszabályában / alapító okiratában megjelölt tevékenységének 

gyakorlásához, programjának megvalósításához szükséges számítástechnikai infrastruktúra 

beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. 

 

„A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást, 

szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást, alacsonyküszöbű szolgáltatást, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és szociális foglalkoztatást működtető szolgáltatók 

tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére ” címmel kiírt fejlesztési pályázati kategóriában a 

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, közösségi ellátás keretében a 

munkakörülmények javítását szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére és képzések fedezetére 

összesen 200.000,- Ft-ot nyert. Támogató szolgáltatás keretében a munkakörülmények 

javítását szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére, informatikai fejlesztésre/eszközbeszerzésre és 

képzések fedezetére összesen 311.800,- Ft-ot nyert. Szociális foglalkoztatás keretében a 

termékek gyártásához/előállításához szükséges tárgyi eszközök beszerzésére összesen 

400.000,- Ft-ot nyert. 

 

- család-, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

1. A Tárulás ellátja a kistérségben a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát és a fejlesztéseket. 

2. Közösen biztosítja a 

- gyermekjóléti szolgálat, 

- gyermek napközbeni ellátása, 

- gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátásokat. 

3. Szervezi a máshol igénybe vehető szolgáltatásokhoz való hozzájutást. 

4. Gyermekvédelmi pályázatokat nyújt be. 

5. Szakmai tanácskozásokat szervez a kistérség gyermek- és ifjúságvédelmi szakemberei 

számára. 

A Társulás a gyermekjóléti alapellátásokat részben önálló költségvetési szervként alapított 

intézménye révén biztosítja. Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátásáról 

saját hatáskörben a Társulás Munkaszervezete gondoskodik.  

A feladatellátásban a Társulás valamennyi tagja részt vesz. 

 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Humán Erőforrás Bizottsága Ifjúsági 

pályázatok témakörben kiírt pályázatára 2011. évben is pályázott a Zirc kistérségi Szociális 

Szolgáltató Központ. A gyermekjóléti szolgálat feladata a hátrányos helyzetű gyermekek 
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hasznos szabadidő eltöltésére programokat szervezni, különösen fontos ez a nyári szünidőben. 

Az ifjúság, gyermekek, fiatalok érdekében szervezett, 2011. május 01. és december 01. 

közötti időszakban megvalósuló komplex programra benyújtott pályázat, tartalmazta többek 

között az egészséges életmód hirdetését, mozgás gazdag életmód népszerűsítését. A pályázat 

teljes költsége 100.000.- Ft volt, amiből a fenntartó az 50.000.- Ft önerőt biztosította. 

 

- egészségügyi feladatok 

1. A Társulás megfigyelő rendszert tart fenn, illetve működtet, amelynek célja a kistérség 

egészségügyi helyzetének a figyelemmel kísérése, a lakosság egészségügyi helyzetének 

romlása esetén felvilágosítás szervezése, tanácsadó rendszer működtetése az egészségre 

ártalmas rizikófaktorok csökkentése érdekében. 

2. Olyan figyelő-rendszert működtet, amely figyelemmel kíséri a szakellátás kapacitás 

kihasználtságát, összehangolja a kistérségi szakellátás kapacitás igényeket. 

3. Közreműködik a kistérség egészségügyi tervének kidolgozásában, amelynek alapján 

elkészíti a kistérség egészségügyi tervét. 

4. Összehangolja az egészségügyi alapellátás körzetei kialakítását. 

5. Működteti a kistérségre kiterjedő illetékességgel rendelkező rehabilitációs bizottságot. 

6. Szervezi a kistérségben az egészségügyi szűrővizsgálatokat. 

7. Gondoskodik a kistérségben a területi védőnői szolgálat, az anya, gyermek és 

csecsemővédelem (iskola-egészségügyi ellátás) feladatellátásáról és szervezéséről. 

8. Pályázatot nyújt be és figyeli az esetleges pályázati lehetőségeket és segíti a társulásban 

részt vevő önkormányzatokat a pályázat elkészítésében. 

9. Vizsgálja a további közös intézménylétrehozás, illetve a meglévő intézmény 

feladatellátását, kistérségre vonatkozó bővítésének, fejlesztésének és működtetésének 

lehetőségeit. 

10. Szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését és értékelését. 

11. Összehangolt házi-orvosi központi ügyeletet működtet, teljes kistérségi lefedettséggel, 

kialakítja a mentőállomással közös diszpécser szolgálatot.  

12. Egyeztető fórum szerepét tölti be az egészségügyi alapellátás biztosítására kötött 

megállapodások során, a kistérség önkormányzatai között esetlegesen felmerülő viták 

elintézésében. 

A Társulás a központi orvosi ügyelt feladatellátásról saját Munkaszervezete keretén belül 

gondoskodik, melyben valamennyi társult tagönkormányzat részt vesz. 

A központi orvosi ügyeleti ellátás fejlesztése érdekében 2008. június 1-től megállapodást 

kötöttünk az Országos Mentőszolgálattal a közös diszpécser szolgálat fenntartására. 

A területi védőnői szolgálat, az anya, gyermek és csecsemővédelem (iskola-egészségügyi 

ellátás) feladatellátásáról a létrehozott Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központon 

keresztül gondoskodik a Társulás. 

 

2011. évben a feladatellátás zavartalan működése kapcsán Zirc Kistérség Többcélú Társulása 

jelentős beruházást eszközölt, mert a központi orvosi ügyelet a Zirc Városi Erzsébet Kórház 

teljesen új szárnyába költözött.  

2009. július 8-án került aláírásra az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi 

Infrastruktúra Operatív Program  (TIOP-2.1.3/08/1.) támogatásával, az „Aktív kórházi 

ellátásokat kiváltó járó beteg szolgáltatások fejlesztése” konstrukció keretében megvalósuló 

„Zirc Városi Erzsébet Kórház- és rendelőintézet új, emelt szintű (R1) járó- beteg 

szakrendelőjének kialakítása” című projekt Támogatási Szerződése.  A Támogatási 

Szerződés aláírásával hivatalosan is megkezdődött a közel 900 millió forint értékű beruházás, 

melynek 90%-a Európai Uniós támogatással valósult meg.  

A projekt megvalósításával olyan komplex, egymásra épülő, a kistérségi egészségügyi 

szolgáltatókkal szoros kooperációt folytató, tevékenységüket összehangoló, korszerűen 

felszerelt kistérségi szakellátó, diagnosztikai és koordinációs központ valósult meg, mely a 

betegutak optimalizálásával, aktív szervezésével, továbbá a kistérségi szükségletekhez 
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igazított struktúrájú és kapacitású járóbeteg szakellátási tevékenységével hozzásegíti a 

lakosságot ahhoz, hogy lakóhelyükhöz lehető legközelebb, rövid időn belül férhessenek hozzá 

definitív ellátáshoz. A projekt keretében kialakításra került az egynapos sebészeti (1 műtő, 

6+2 ágy) és nem sebészeti (nappali kórházi) ellátások (12 ágy) feltételrendszere, ezzel 

számos, jelenleg csak kistérségen kívüli fekvőbeteg intézetben – nehezen - hozzáférhető 

szolgáltatások nyújtása vált biztosítottá.  

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a Kedvezményezett (Zirc Városi 

Önkormányzat) a Projekt feladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban 

részesült. 

A beruházás költsége: 888.888.889 Ft. A támogatás mértéke a projekt költségének 90 %-a. A 

Projekt megvalósításának kezdete: 2009. év június hó, tervezett befejezése: 2010. év 

december hó.  

2011. december 9-én Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter ünnepélyes keretek 

között felavatta a több mint 100 éves múlttal rendelkező Zirc Városi Erzsébet Kórház- és 

Rendelőintézet új, emelt szintű járóbeteg-szakellátó központját. 

 

2011. évben Zirc Városi Erzsébet Kórház pályázatot nyújtott be, fedett, felügyelt 

kerékpártároló és kapcsolódó öltöző helyiség kialakítására, kerékpáros közlekedés 

népszerűsítésére, melynek összköltsége 7.340.000,- Ft, az önerő 367.000,- Ft, így a kapott 

támogatás 6.973.000,- Ft volt. 

 

- közművelődési, közgyűjteményi tevékenység 

1. A Tárulás ellátja a kistérségben a közművelődési, közgyűjteményi tevékenységet, ezen 

belül a mozgókönyvtári feladatellátást. 

2. A Társulás a mozgókönyvtári feladat-ellátást az önkormányzati intézményeken keresztül a 

szolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint, a biztosított normatíva keretösszegén belül 

látja el. 

3. Szervezi és koordinálja a kistérség települési környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 

hagyományainak feltárását, megismertetését. Gondoskodik a helyi művelődési szokások 

gondozásáról, gazdagításáról. 

4. A Többcélú Társulás tagjai együttműködnek a hagyományok ápolása, az ünnepek 

kialakítása, a közhasznú ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok szervezése, a művészeti 

események, a szórakoztató és színházi rendezvények szervezésében. Aktív részvételt 

vállal a kistérségi kulturális programok, rendezvények, alkotó műhelyek, előadások 

szervezése, koordinálása kapcsán. 

5. Pályázatfigyeléssel, tanácsadással és közös pályázatokkal segíti a közművelődés 

feltételeinek és színvonalának javítását. 

6. Aktívan részt vesz a kistérségi szintű kulturális tervezési, fejlesztési folyamatokban. 

7. A partnerkapcsolatok bővülésével és elmélyítésével elősegíti a közösségi értékek ápolását, 

hátrányos helyzetű és kisebbségben élő közösségek kulturális esélyegyenlőségének 

javítását. A korosztályi eltérésekből, elöregedésből, elvándorlásból, forráshiányból adódó 

hátrányok kompenzálását, kulturális hátrányok enyhítését. A kistérség területén 

felerősödött kisebbségek aktív bemutatkozását, kapcsolataik építését. 

8. Folyamatos információ közvetítés a térségi döntéshozók felé, a térségben tevékenykedő 

szakemberek és amatőrök felé, a térségben közművelődési tevékenységet folytató 

művelődési házak, művelődési központok, múzeumok, könyvtárak felé, a megyei 

koordinációt végző intézmények felé, a Regionális Koordinációs Iroda felé. 

9. Elkészíti a kistérségi kulturális adatbázist, és folyamatosan frissíti azt, melyet megjelentet 

a www.zircterseg.hu honlapon.  

10. A helyi, a megyei és a régiós szintű sajtókapcsolat folyamatos fenntartásával elősegíti a 

kistérségi kommunikáció teljesebbé válását. 

11. A térségben tevékenykedő közművelődési szakemberekkel együttműködve elkészíti a 

kistérségi kulturális, közművelődési stratégiát. 

http://www.zircterseg.hu/
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A feladatellátásban a 16 tagönkormányzat közül 13 önkormányzat vesz rész. A Szolgáltatói 

feladatokat a kistérségen belül Zirc Város intézménye látja el. 

 

Zirc Kistérség Többcélú Társulása az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt 

„Kistérségi Közkincs – Kerekasztal további működésének támogatása” pályázaton 250.000,- 

Ft összegű támogatást nyertünk, melyhez 50.000,- Ft összegű önrészt biztosítottunk, a 

kistérségben a közművelődéssel foglalkozó szakemberek képzésére. 

 

Dudar Község Önkormányzat 2011. évben benyújtott sikeres pályázatai között szerepel a 

„Mozgókönyvtári helyiség eszközfejlesztése”, melyre 1.438.831,- Ft támogatást nyertek, az 

önerő összegét 159.870,- Ft-ot az önkormányzat gazdálkodásából biztosították.  

2011. évben benyújtott sikeres pályázat között szerepel Zirc Városi Önkormányzat pályázata, 

melynek keretében közművelődési támogatásként 115.000,- Ft-ot kapott. 

Zirc Városi Vegyeskórus és a Rapszódia Énekegyüttes fellépéseihez szükséges szakmai 

anyagok, jelmezek beszerzésére, pályázatot nyújtott be 2011. évben a Nemzeti Kulturális 

Alaphoz, a zirci Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform. A projekt 

összköltsége 547.600,- Ft, ebből önerő 147.600,- Ft, így a kapott támogatás összege 400.000,- 

Ft volt. 

A Reguly Iskoláért Alapítvány pályázatot nyújtott be „Kórustalálkozó a Karácsony jegyében” 

pályázati céllal, A projekt összköltsége 31.000,- Ft, az önerő összegét, 10.000,- Ft-ot az 

Alapítvány finanszírozta. 

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – Civil Alap pályázatot írt ki, a 14. Városi 

Gyermekkarácsony megrendezésére a Stúdió Kb – Ifjúsági és Közösségi Házban, melyre a 

„Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány pályázott. A kapott támogatás összege 27.000,- Ft 

volt, az önerő összegét 115.000,- Ft-ot alapítványi pénzből, 4 civil szervezet önkénteseinek 

közreműködésével, valamint helyi támogatásokból biztosították. 

 

Állandó TV-műsor elkészítésének támogatására nyújtott be pályázatot a zirci Stúdió Kb - 

Ifjúsági és Közösségi Ház, melyet az Országos Rádió és Televízió Testület – 

Műsorszolgáltatási Alap írt ki. A pályázaton elnyert összeg 5.100.000,- Ft, ebből az önerő 

összege 2.550.000,- Ft volt, amelyet a fenntartó Zirc Városi Önkormányzat által, a Stúdió Kb 

költségvetéséhez biztosított működési támogatásból fedezték. 

 

- gazdaság,- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom 

1. A Tárulás ellátja a kistérségben a gazdaság,- és turizmusfejlesztési, valamint 

idegenforgalmi feladatokat. 

2. Kistérségi szinten összefogja a turizmusfejlesztés valamennyi területét. 

3. A közös turisztikai kínálat megteremtése, a kistérség turisztikai potenciájának felmérése 

és aktualizálása. Kistérségi vonzerőleltár aktualizálása. 

4. Ajánlott túraútvonalak, tematikus utak, kínálati csomagok összeállítása, kistérségi 

rendezvények összehangolása. 

5. Térségi termékek forgalmazásának megszervezése, turisztikai információs-rendszer 

létrehozása, közös turisztikai marketingstratégia kialakítása. 

6. A Társulás a gazdaság,- és turizmusfejlesztési, valamint idegenforgalmi feladatokat a 

turisztikai menedzsment felállításáig a turisztikai munkacsoporton keresztül látja el. 

 

A feladatellátásban a 16 tagönkormányzat közül 14 önkormányzat vesz rész.  

 

2011. évben a KDOP-2.1.1/B-09-2010-0020 pályázat keretében megkezdődött a „Zirc, a 

Bakony fővárosa – Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci 

Apátságban és Zirc Város főterén ” című projekt. A pályázatban közreműködő szervezet a 

Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A projekthelyszín: Zirc, 

Rákóczi tér (apátság és főtér). A beruházás összköltsége 703.800.981,- Ft, saját erő 



 18 

111.161.177,- Ft, Eu-s támogatás 592.639.804,- Ft. A projekt magában foglalja a Reguly 

Antal Népművészeti Múzeum és Alkotóház bővítését és felújítását, a Bakonyi 

Természettudományi Múzeum kiállítótermének – az Apátságból történő kényszerű 

kiköltözését követően – a Reguly Múzeum területén történő építését. Ezen kívül a projekt 

részét képezi a ciszterci Apátság fejlesztése, amely új múzeum kialakítását, és a barokk 

előkert felújítását és a kapcsolódó szerviz út kialakítását jelenti, valamint a belváros 

rekonstrukciója (a Liget átfogó felújítása, parkrendezés, díszkivilágítás).  

„A Rákóczi tér rendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 

Alkotóház homlokzat felújítása” projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

Középdunántúli Operatív Program támogatásával, a „Kistelepüléseken településkép javítása” 

(KDOP-2009-3.1.1.C.) konstrukció keretében az Európai Unió Támogatásával, az Európai 

Regionális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

döntése alapján a Kedvezményezett (Zirc Városi Önkormányzat) a projektfeladatok 

végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesült. A beruházás teljes költsége: 

111.111.111 Ft. A támogatás mértéke a projekt költségének 90 %-a. A Projekt 

megvalósításának kezdete: 2011. év január, tervezett befejezése: 2011. év augusztus volt. 

 

- a területfejlesztési társulás területfejlesztési feladatai 

1. A Társulás, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló, többször módosított 1996. évi 

XXI. Tv. 10/G.§ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban, megalakulásától, illetve az 

Államkincstár általi nyilvántartásba vételének időpontjától a kistérség valamennyi 

településére kiterjedően ellátja a Zirci Kistérségi Fejlesztési Tanácsnak a hivatkozott 

törvényben megállapított feladat- és hatáskörét. 

2. Az előző pontban foglaltaknak megfelelően a Társulás a Kistérségi Tanács eddigi 

működése során szerzett jogok és vállalt kötelezettségek tekintetében egyaránt jogutódnak 

tekinti magát. 

3. A Társulás területfejlesztési feladatainak ellátásában együttműködik az egyes 

tagönkormányzatokkal, a kistérségben működő állami szervekkel, a gazdasági 

szervezetekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel. 

4. A Társulás a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztések érdekében, a régió 

és a megye fejlesztési terveire figyelemmel, összehangolja a települési önkormányzatok és 

a kistérségben működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, ennek keretében: 

a) Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, 

adottságait. 

b) Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, ellenőrzi annak 

megvalósulását. 

c) Gondoskodik a zirci kistérség 1998-ban elfogadott Hosszú távú Fejlesztési 

programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról, ellenőrzi annak megvalósulását. 

d) Gondoskodik a zirci kistérség 1999-ben elfogadott Turizmusfejlesztési 

koncepciójának és programjának felülvizsgálatáról és aktualizálásáról, ellenőrzi annak 

megvalósulását. 

e) Figyelemmel kíséri a 2000-ban elfogadott Agrárstruktúra átalakítása és 

vidékfejlesztési program, valamint a 2004-ben elkészült kistérségi Gazdasági Operatív 

Program megvalósítását és szükségesség esetén gondoskodik azok felülvizsgálatáról, 

ellenőrzi azok megvalósulását. 

f) Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében. 

g) A kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt 

nyilvánít a meghirdetett központi, regionális és megyei pályázatokra az illetékességi 

területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban. 

h) Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, önkormányzati társulásokkal, a 

megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi 

fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására. 
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i) Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, 

programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően. 

j) Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek 

kezelésében. 

k) Forrásokat gyűjt a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok 

megvalósításához. 

l) Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel 

rendelkező szervezeteknél. 

m) Koordinálja a kistérségben működő és más – a területfejlesztésben érdekelt – 

szervezetek tevékenységét, együttműködik az állami és civil szervezetekkel. 

n) Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal. 

o) Pályázatot nyújt be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez. 

p) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel 

kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros 

együttműködését erősítő felhasználását. 

q) Véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban. 

r) Rendelkezik a k) és o) pontban, illetve a külön jogszabályban meghatározott források 

felett. 

A feladatellátásban a Társulás valamennyi tagja részt vesz. 

 

A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács Tagja, a Kistérségi Fórum delegáltjaként Kropf 

Miklós, a Társulási Tanács Elnöke. 

 

- a társulás belső ellenőrzési feladatai 

1. A Társulás szervezi a társult önkormányzatok intézményeinél a pénzügyi-gazdasági 

ellenőrzést, a cél-, téma- és utóvizsgálatot, továbbá a Polgármesteri Hivataloknál és a 

Körjegyzőségeknél függetlenített belső ellenőrzési feladatokat. 

2. Pályázatot nyújt be a belső ellenőrzési feladatok ellátásához szükséges költségek 

biztosítására. 

3. A belső ellenőrzési feladatokat saját feladatellátás keretében, külső vagy belső erőforrás 

bevonásával szervezi meg. 

A feladatellátásban a Társulás valamennyi tagja részt vesz. 

 

A fenti feladatok minél magasabb színvonalon történő ellátás érdekében a Társulás jó 

kapcsolatot és együttműködést kíván kialakítani mind a helyi önkormányzatokkal, mind a 

kistérségben működő állami szervezetekkel, mind az érdekelt társadalmi és szakmai 

szervezetekkel, valamint a gazdasági szervezetekkel. 
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II. A többcélú kistérségi társulás adatai 

 

1. A társulás tagjainak felsorolása 

 

Bakonybél Községi Önkormányzat képviseletében Baky György Polgármester 

  

Bakonynána Községi Önkormányzat képviseletében Kropf Miklós Polgármester 

 

Bakonyoszlop Községi Önkormányzat képviseletében ifj. Wolf Ferenc Polgármester 

  

Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat 

képviseletében 

Csillag Zoltán Polgármester 

Borzavár Községi Önkormányzat képviseletében Dócziné Belecz Ágnes 

Polgármester 

 

Csesznek Községi Önkormányzat képviseletében Trieblné Stanka Éva Renáta 

Polgármester 

 

Csetény Községi Önkormányzat képviseletében Albert Mihály Polgármester 

 

Dudar Községi Önkormányzat képviseletében Tóth Edina Kitti Polgármester 

 

Eplény Községi Önkormányzat képviseletében Fiskál János Polgármester 

 

Lókút Községi Önkormányzat képviseletében  Surányi Mihály Polgármester 

 

Nagyesztergár Községi Önkormányzat képviseletében Szelthofferné Németh Ilona 

Polgármester 

 

Olaszfalu Községi Önkormányzat képviseletében Boriszné Hanich Edit 

Polgármester 

 

Pénzesgyőr Községi Önkormányzat képviseletében Busz János Polgármester 

 

Porva Községi Önkormányzat képviseletében Veinperlné Kovács Andrea 

Polgármester 

 

Szápár Községi Önkormányzat képviseletében Bálintné Schmidt Ildikó 

Polgármester 

 

Zirc Városi Önkormányzat képviseletében Ottó Péter Polgármester 

 

2. A társulás állandó meghívottjainak felsorolása 

 

Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Vezetője, Koósné Stohl Ilona 

Stúdió KB Zirc 

újság 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
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3. A társulás mellett működő kistérségi civil fórum tagjainak meghívottjainak felsorolása: 

- Turisztikai Munkacsoport 

- Zirc Kistérségi Közkincs Kerekasztal 

- Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége 

 

4. A társulás üléseinek száma: 

A Társulási Tanács 2011. évben tizenhat ülést tartott. A Társulási Tanács Pénzügyi 

Bizottsága tizenegy alkalommal ülésezett. 

 

5. A társulás által hozott határozatok száma: 

A Tanács 2011. évben összesen 140 határozatot hozott, melyből 4 volt, ami pályázatokkal 

kapcsolatban történt, egyéb döntések száma 136. 

 

6. A társulás tárgyévi költségvetése: 

A Társulás 2011. évi eredeti költségvetésének előirányzatát 332.494.409,- Ft bevételi és 

kiadási főösszegben határozta meg a Tanács. 2011. év folyamán az előirányzatokat 4 

alkalommal módosította Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa, így év végére a 

költségvetés bevételi és kiadási főösszege 339.385.680,- Ft-ra módosult. 

 

III. A társulás területfejlesztési szakmai munkaszervezetének adatai 

 

1. A munkaszervezet jogi formája: 

A munkaszervezet önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv. 

 

2. A munkaszervezet tulajdonosi összetétele: 

A munkaszervezetet Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa alapította. 

 

3. A munkaszervezet szervezeti felépítése: 

A munkaszervezet élén áll 1 fő humán referens-munkaszervezet vezető. A 

munkaszervezet munkatársai: 1 fő gazdasági-pénzügyi előadó, 1 fő személyügyi-

pénzügyi előadó, 1 fő pénztáros-pénzügyi előadó, és 1 fő területfejlesztési menedzser-

pénzügyi előadó. A munkaszervezet feladatai között szerepel a központi orvosi 

ügyeleti szolgálat működtetése is, így az ügyeletben résztvevő 4 fő gépkocsivezető is a 

munkaszervezet állományához tartozik. 

 

4. A munkaszervezet létszáma és a foglalkoztatottak végzettsége: 

A munkaszervezetet jelenleg 9 fő közalkalmazott alkotja. A munkaszervezetben 

foglalkoztatottak közül 2 fő a területfejlesztéssel foglalkozók létszáma, 1 fő humán 

referens, 1 fő területfejlesztési menedzser. A munkaszervezetben foglalkoztatottak 

közül 3 fő felsőfokú főiskolai, 2 fő középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik. A 

központi orvosi ügyeleti szolgálatnál foglalkozatott 4 fő gépkocsivezető közül 2 fő 

felsőfokú főiskolai, 2 fő középfokú végzettséggel és mindnyájan PÁV vizsgával 

rendelkeznek. 

 

5. A munkaszervezet elhelyezése: 

A munkaszervezet jelenleg a Bakonyi Önkormányzatok Szövetségétől bérel egy 

központi elhelyezkedésű 83 m
2
 alapterületű irodahelyiséget. Az iroda 3db kisebb 

irodából, egy kisebb tanácskozóból és mellékhelyiségekből áll. 
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6. A munkaszervezet infrastrukturális helyzetének bemutatása: 

A bérelt iroda helyiségei a Társulás tulajdonában lévő bútorokkal van berendezve. A 

munkaszervezet jelenleg 4db asztali számítógéppel, 2db lap-toppal, 1db nyomtatóval, 

4 db multifunkcionális készülékkel és 1db fénymásolóval rendelkezik. 

 

7. A munkaszervezet tárgyévi kiadási és bevételi főösszege: 

A munkaszervezet 2011. évi kiadási és bevételi előirányzata az év közbeni 

változásokat is figyelembe véve 229.429.728,- Ft volt. 

 

 

Hüllné Maill Olga, Munkaszervezet Vezető 

 

(A részletes tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 2011. évi 

támogatásának elszámolásához készült.) 
 

IV./ Szakmai beszámoló 

 

A mozgókönyvtári feladatellátás 2011. évi szakmai munkájáról 

 

A Zirci kistérségben 2012-re mind a 16 település csatlakozott a mozgókönyvtári 

feladatellátáshoz. A 2007-es induláskor átláttuk, hogy jól működő informatika háttér nélkül ez 

a rendszer nem üzemeltethető – és a szoftver sem ér önmagában sokat, ha nem töltik meg 

adattartalommal. Többek között ezen dolgozunk, immár 5. éve.  

2011. év végére feldolgozásra került Bakonynána, Borzavár, Csetény, Dudar, Eplény, 

Nagyesztergár, Olaszfalu teljes állománya. Jelenleg a bakonybéli és a pénzesgyőri könyvtárat 

dolgozzuk fel. 

 

A kistérségben megnövekedett a könyvtárközi kérések száma, melyeket néhány napon 

belül teljesíteni tudjuk. A községek könyvtárosai, falugondnokai segítik a kötetek szállítását. 

 

2011-ben zárult két EU-s pályázatunk. A TIOP pályázat fő eredményeként: 

- Három könyvtár összefogásával (Balatonalmádi, Balatonfüred, Zirc) kialakítottuk 

a WIKI rendszer segítségével a települések közös helytörténeti oldalát 

(http://www.osszefogas.pkkk.hu/), melyet a jövőben szeretnénk kistérségi szintűre 

fejleszteni. E projektek keretében Balatonalmádira „költözött” az adatbázisunk, 

mellyel a távfelügyeleti díjat tudjuk a jövőben megspórolni. 

- Feldolgozásra került és teljes szöveggel hozzáférhető Horváth Konstantin: Zirc 

története (1930) és a Zirc és környéke folyóirat új folyamának minden száma. 

- Olvasói és könyvtáros munkaállomásokat, szoftvereket, háttértárolót vásároltunk. 

A TÁMOP pályázat eredményei: 

- Olvasásnépszerűsítő programjainkat kistérségi szinten meghirdettük 

- Fejlesztettük könyvtárunk honlapját - folyamatosan frissített gyermekeknek szóló 

aloldalt alakítottunk ki 

- 1,8 millió Ft értékben fejlesztettük a HUNTÉKA szoftvert. Tagjai és 

adatszolgáltatói lettünk a Magyar Országos Közös Katalógusnak (MOKKA). 

Ennek eredményeként - mivel a teljes kistérségi adatvagyon egy országos 

lelőhelyen elérhető – valószínű növekedni fog a jövőben a könyvtárközi kérések 

száma és így a könyvtárosok szakmai feladata is! 

- Gyermekkönyvtári bútorokat vásároltunk (polcok, ülőkék) 

- A könyvtár szolgáltatásait népszerűsítő kiadványt jelentettünk meg, melyből 

minden településre eljuttattunk 10-10 példányt.  

- Imázsfilmünk megtekinthető a  http://www.youtube.com videómegosztó portálon.  

Projektjeinkről honlapunkon részletesen is beszámolunk. 

http://www.osszefogas.pkkk.hu/
http://www.youtube.com/
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Az önkormányzatok költségvetési megszorításai nem kerülték el a kulturális 

intézményeket sem. Az elektronikus feldolgozásnál gyakran okoz gondot a hiányzó, vagy 

csak nagyon szerény átviteli sebességet biztosító internet-szolgáltatás is.  

 

A fűtetlen termekben tárolt elázott, penészes kötetek megsemmisítése az egyik 

legfájóbb feladat volt a tavalyi évben. A könyvtárosok személyének gyakori váltakozása is 

jelzi a problémákat.  

Bakonybélben, kistérségünk egyik legjobban működő könyvtárában jártunk idén 

februárban a megyei könyvtáros szakfelügyelettel, ahol az elvégzendő feladatokról, tervekről 

számolt be a képzett könyvtáros. Mire megérkezett a jegyzőkönyv a megyei könyvtárból, 

addigra érkezett a hír Bakonybélből: megszűnik a könyvtáros státusza, a könyvtár pedig csak 

heti (kötelezően előírt) 6 órában lesz nyitva. Ez komoly visszalépés az intézménynek, mert jól 

bejáratott könyvtárként és közösségi helyként használták a falubeliek. 

Akad olyan település is, ahol a helyi könyvtáros által „megálmodott” és kialakított 

raktári rend van, amely változás esetén ellehetetleníti, hogy bárki felleljen egy kötetet a 

polcokon. Igyekszünk a továbbiakban is segítséget nyújtani a kistelepülési könyvtáraknak, de 

előfordult, hogy a javaslataink nem érnek célt (Csetény). Könyvtáros váltás esetén okoz ez 

súlyos gondot, hiszen hiába dolgozzuk fel gondosan a többezres állományt az elektronikus 

katalógusban, a végcélunk az, hogy a helyi könyvtáros rögtön az olvasó kezébe tudja adni a 

kért kötetet. 

A szépirodalmi művek esetében a szoros betűrendet követve, a szakirodalmi munkák 

esetében az Egyetemes Tizedes Osztály (ETO) főosztályainak rendjében kell kialakítani a 

könyvtárak raktári rendjét.  

 

 

Mozgókönyvtár munkanapló 2011. 

 

2011. JANUÁR 

Munkanapló vásárlása a Könyvtárellátótól minden község számára. 

Olaszfaluból a könyvtáros jelezte, hogy nem foglalkoztatják tovább, közcélúként dolgozott. 

Polgármester asszonytól nem kaptunk információt. 

Borzaváron új könyvtárost neveztek ki Adler Zsanett személyében.  Őt foglalkoztatják 

pályázatfigyelőként és programszervezőként is. Megváltozott a nyitva tartás. Hétfőn, szerdán 

és pénteken délután, kedden és csütörtökön pedig délelőtt van nyitva. 

Hüllné Maill Olga tájékoztatott, hogy Dudar a kötelezően előírt 12 órába szeretné 

beilleszteni a nyugdíjas klub működését.  A 2007-ben létrejött Társulási szerződést, amely a 

szolgáltató könyvtár és a községi könyvtárak, mit szolgáltató helyek közt létrejött 

egyértelműen azt tartalmazza, hogy a községek könyvtári szolgáltatást vásárolnak tőlünk. A 

KSZR szövegében pontosan ez áll: 

„A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi 

programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható 

fel. Emellett a mozgókönyvtári feladat ellátásának sérelme nélkül felhasználható olyan 

átalakításhoz vagy bővítéshez is, amely lehetővé teszi, hogy a könyvtári szolgáltató hely 

egyben közösségi színtérként is működhessen. A támogatás kizárólag a szakmai célokkal 

összefüggő kiadásokra fordítható.” 

A könyvtári órák száma Dudar esetében - mivel 1500 fő lakos feletti - heti 12 óra, négy 

napon elosztva. Ez alatt lehetővé kell tenni a helyben használatot, kölcsönzést és biztosítani az 
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egyéb könyvtári szolgáltatásokat. Ezt nem váltja ki egy másik helyiségben működő nyugdíjas 

klub foglalkozása. A könyvtáros szervezhet programokat, játszóházakat stb., melyeket akár a 

normatívából is finanszírozhatnak, de ez a tevékenység nem mehet a kölcsönzési idő rovására. 

Pénzesgyőr polgármestere jelezte, hogy szeretne másik könyvtárost alkalmazni. 

Megbeszéltük a könyvtár átadásának a módját, illetve ki lehetne a könyvtáros. Javaslatot 

tettem a könyvtáros személyére: Szautnerné Ágnes, aki hétköznapokon a teleházban az 

internetet felügyeli, jelezte, hogy szívesen végezné a könyvtári teendőket is. 

A községi könyvtárosoknak átküldtem emailban a statisztikai adatlapot pdf formátumban és 

egyúttal az információs űrlapot is, amelyet minden év elején kitöltenek a könyvtárra 

vonatkozó adatokkal. Leszűrhető belőle, hol milyen változások történtek (személyi, 

eszközbeszerzés, bútorok stb.). 

 01.07. Borzavárra utaztam, a helyszínen megbeszéltük a statisztikai adatlap kitöltését és az 

aktuális könyvtári teendőket 

Pénzesgyőr – a bakonybéli jegyzővel időpontot egyeztettünk a könyvtár átadására.  

Borzavár – átküldtem azokat a könyvtárra vonatkozó statisztikai adatokat, amelyekről nem 

volt információja. (tavalyi állomány, alapterület stb.) 

Lókút: a könyvtáros kérése a statisztikával kapcsolatban: mennyi volt pontosan a 2010-es 

könyvbeszerzése. 

Borzavár könyvtárosának kértem regisztrációt a Könyvellátó online felületéhez. 

Könyvellátó  - Kiss Balázs úr megkereste intézményünket és tájékoztatott arról, hogy a 

Könyvellátóval szerződést lehet kötni bizonyos összegre,  ezáltal a 30%-os árengedményen 

felül további engedményeket tudnak biztosítani. Az összeg emelésével arányosan növekszik a 

kedvezmény összege. Ezen felül 5 Ft/db áron könyvtári felszerelést is biztosítanak a 

szerződött könyvtárak számára (katalóguslap, raktári-jelzet, könyvsarok). A szerződés 

szövegét átküldte e-mailben, könyvtárunk számára a 400.000,- Ft-os (Standard) keretösszeget 

javasolta. Az intézmény vezetőjével egyeztetve ezt az ajánlatot fogadtuk el, mivel 2010-ben 

közel 900.000,- Ft-ot költöttünk el náluk könyvbeszerzésre. 

Eplény – a könyvtáros felkeresett, a statisztika adatlappal kapcsolatos tudnivalókat 

egyeztettük. Elmondta, hogy már teljesen felújításra került az épület, és mivel a posta 

valószínűleg visszaköltözik régi helyére, ahol jelenleg a könyvtár tartózkodik, a könyvtári 

állományt áthelyezik a művelődési ház helyiségébe. Vásároltak új könyvtári bútorokat is, és 

kérte, hogy majd segítsek az elhelyezésükben. 

Olaszfalu – a volt könyvtáros jelezte, hogy mivel őt már nem foglalkoztatják és a jövőre 

nézve sem tud még semmi biztosat, nem állt még neki a statisztikai adatlap kitöltésének. 

Kértem, hogy lehetőség szerint, mivel tavaly ő volt a könyvtáros, azért töltse ki és küldje el, 

mert a statisztikai adatszolgáltatás minden könyvtárnak kötelessége. 

01.12. Nagyesztergár – polgármester asszony felhívott telefonon, egyeztettünk a 

selejtezésről. Még 2010 őszén történt egy szakfelügyeleti utóvizsgálat a könyvtárban, amely 

során kiderült, hogy a nem megfelelő körülmények közt tárolt könyvtári állomány javarésze 

elpenészesedett, dohossá vált. Ezeket a köteteket mielőbb el kell távolítani, ki kell törölni az 

állományból, hogy megakadályozzuk a további kárt. A könyveket másik, jól fűthető és 

naposabb helyiségbe költöztették, néhány új polcot is vásároltak. 

01.17-én elutaztam Nagyesztergárra, hogy elvégezzem a selejtezést. A helyiséget kimeszelték, 

a fűtés működött. A munkában a helyi könyvtáros segített. Egyesével átnéztük a köteteket és 
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leszedtük a polcról azokat, amelyek használhatatlanná váltak a penész miatt. Sajnos a 

levegőben és a könyveken is érződik a dohos szag. Megbeszéltük Fellenbeck Noémivel, hogy 

a későbbiek folyamán egy alapos takarítás (a meszelés, festés után még nem lett a helyiség 

kitakarítva) és a könyvek kiporolása szükséges, valamint fontos a folyamatos fűtés a hideg 

időben és a gyakori szellőztetés, hogy megszűnjön a penészesedés folyamata. Néhány régi 

szekrényből kialakított polcot is célszerű lenne újabbra és megfelelő méretűre kicserélni, mert 

a polcok távolsága jelenleg nem megfelelő és sok könyv csak fekve, vagy megdöntve fér el. A 

témákat, betűrendet jelölő fülek nagyon régiek és kézzel írt lapok vannak bennük. 

Megígértem, hogy adok helyette a saját könyvtárunk készletéből. 

Az iskola igazgatója is megkeresett és aziránt érdeklődött, hogy az iskolai könyvtári 

állományt áthelyezhetnék-e ebbe a helyiségbe, így az állomány is kibővülne, esetenként 

pályázati forrásból ők is növelni tudnák a könyvbeszerzési keretet. Megtekintettem az iskolai 

könyvtári állományt, melynek javarésze még a hajdani fiókkönyvtári állományunkból maradt. 

Javasoltam, hogy célszerű egy selejtezést végezni, mert több olyan könyv található, amely 

már elavult. A megmaradt köteteket a költöztetéskor be kell vezetni a községi könyvtár 

leltárkönyvébe. Előreláthatólag a nyár folyamán kerül rá sor. 

01.18. Szápár A könyvtáros a következő kérdéssel, kéréssel fordult hozzám: „A statisztikába 

a mozgó könyvtár állományt hogyan kell feltüntetni? Azt is szeretném tudni, Szápárra 

pontosan hány db könyv érkezett? Szükségem lenne egy-két olyan könyvre, amelyet fel 

tudnék használni a farsangi műsorhoz. Rövid humoros jelenet kellene néhány szereplőre. 

Szépen kérlek, nézzél nekem ott Zircen.” Edit kérdésére válaszoltam, s hogy a többi 

könyvtárosnak is segítséget nyújtsak, mindenkit tájékoztattam a 2010-es könyvbeszerzési 

adatokról, kinek hány darab könyvet vásároltam és milyen értékben, hogy pontosan ki tudják 

tölteni a statisztikai adatlap erre vonatkozó rovatait. 

01.18.Csetény Sári Attilával egyeztettünk az állomány feldolgozásával kapcsolatban: Vida 

Lászó kollégánk a munka megkezdése előtt mindig tájékozódik a helyi adottságokról és 

körülményekről: számítógép, monitor állapota, nyitva tartási idő, munkaasztal, szék, hogy tud 

reggel bejutni a könyvtárba, fűtés megoldható-e stb. Többszöri egyeztetést, majd személyes 

megkeresés után kiderült, hogy a fűtést nem tudják megoldani napi 8 órában, mert nincs rá 

személyzet. Felajánlottuk, hogy kollégánk ebbe besegít, de ettől elzárkóztak. Mivel 

eredménytelen volt az egyeztetés, úgy döntöttünk, hogy Borzaváron folytatja Vida László a 

munkát. 

Borzavár – Felhívtam a könyvtárost és egyeztettünk vele időpontot, amikor felkeressük és 

terepszemlét tartunk, valamint feltelepítem a HunTéka programot a számítógépre. 01.19. 

napban állapodtunk meg. 01.19.Borzavár Halasztást kértek a könyvtáros számítógépének 

javíttatása miatt. 

Bakonybélből a körjegyzőségtől felhívtak, hogy küldjek nekik egy mintát munkaköri 

leírásról, amely alapján el tudják készíteni az új könyvtárosét. Küldtem emailban egy 

általános mintát, és egy konkrét munkaköri leírást, mely Csetény könyvtárosának készült. 

HunTéka költöztetés miatt új klienstelepítőt küldött a SZTAKI munkatársa, Berger Ágoston. 

Borzavár – péntek – nem volt internet, hétfőre ígérték, hogy rendbe teszi a rendszergazda. 

Hétfőn kimentünk Borzavárra, sikerült a Huntéka telepítése. Vida László ezután megkezdte az 

állomány feldolgozását. 

01.25. Bakonybél – Andrea gépére telepítettem a Huntékát. Szeretne több új polcot vásárolni, 

tervet készített és a költségvetését is kiszámolta. Nagyon sok a könyv, nem fér el, az iskolai 

könyvtári állomány is hozzá került, de helyhiány miatt szétválogatva, szelektálva be vannak 
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dobozolva. Sokan voltak a könyvtárban, kicsik, szülők, fénymásolni, nyomtatni, 

szakirodalmat kerestek stb. 

01.26. Dudar – Nagy Józsefné (Aranka) hívott statisztikai adatlap kitöltésével kapcsolatban, 

ki kell-e tölteni az állomány megoszlása mezőt? Van négy számítógép, elég sokan használják 

a könyvtárat, sok a gyerek olvasójuk. Aranka feladatokat állít nekik össze folyamatosan, hogy 

megtanulják a könyvtárhasználatot. Év vége felé jutalmazza majd a legtöbb helyes feladatot 

megoldó diákokat. 

Megrendelések érkeztek könyvek beszerzésére hozzám emailban (Borzavár, Bakonynána, 

Dudar), és továbbra is szinte mindennaposak a könyvtárközi kérések: Dudarról, 

Bakonybélből, Bakonynánáról. 

Borzavár 01.27. Vida László jelezte, hogy ismét nincs internet elérhetőség, valami miatt 

megszűnt. A rendszergazdánkkal egyeztettünk, hogy megoldja a problémát. 

01.28. Borzavár – A rendszergazda több gondot is talált, ami miatt esetenként egyes gépekről 

eltűnt az internet szolgáltatás. A frissítések és a beállítások után helyreállt az internet 

szolgáltatás. 

Pénzesgyőr – Szautner János, a község falugondnoka hívott a könyvtár költöztetése, a 

könyvek selejtezése miatt. A hétfő napban megállapodtunk, megígérte, hogy biztosítja a 

fűtést, embereket, akik segítenek. 01.31. Megkezdtük Pénzesgyőrben a könyvtár költöztetését 

és a selejtezést, Ambrus Lívia kolléganő és Szautner Jánosné, az új könyvtáros segítségével. 

A könyveket egyesével szedtük le a polcokról, a koszos és penész, valamint tartalmilag 

elavult köteteket külön tettük selejtezésre. Sajnos eközben látszott igazán, mennyire vizes volt 

a helyiség, a könyveken állt a víz, sok könyvre 2-3 mm –es penész rakódott le. Sok új könyv 

is megfertőződött. Az első nap sikerült minden könyvet átvinni a telekuckóba, ahova a 

könyvek elhelyezésére új polcokat vásároltak. 

FEBRUÁR 

02.01. Pénzesgyőr könyvtárában több napig tartott az állomány selejtezése, ellenőrzése. 

Ambrus Lívia segített a könyvek leltárkönyvvel való egyeztetésben. Elsőként a kiselejtezett 

köteteket egyeztettük a leltárkönyvvel, majd azután következtek a polcra kerülő könyvek, 

amelyeket mindjárt szétosztottunk szakirodalom, szépirodalom, gyermek-és ifjúsági irodalom 

kategóriánként. Az új könyvtáros, Ági minden könyvet egyesével letörölgetett kívül-belül, 

hogy tisztán és penész-mentesen kerüljenek a helyükre. Febr. 11-én minden könyv a helyére 

került, raktári rendben, elkezdtük gépelni a törlési jegyzéket. Febr. 16-17-én Ági eljött a zirci 

könyvtárba, és elkészítettük a Törlési jegyzéket, melyet Busz János polgármesterrel kell 

engedélyeztetni. A könyvek áttekinthetősége érdekében könyvválasztókat is adtam Áginak, az 

ábécé betűivel felszerelve. Készítünk még Kötelező olvasmányok, Ifjúsági regények, Új 

könyvek stb. jelzeteket is. 

Eplény – Anita könyvtárközi kéréssel fordult hozzám, a Természettudományi Múzeumból is 

kértek egy szakirodalmi kötetet. Mindebből is látszik, hogy egyre többen használják a bővülő 

online katalógusunkat. 

02.09. Olaszfalu – Teiermeyer Szilvia jelezte, hogy maradhat ő a könyvtáros, bár heti két 

órával megrövidül a könyvtár nyitva tartási ideje, heti 8 órát lesz nyitva. 

Bakonybél, Bakonynána, Borzavár  – könyvrendelést adtak le. 

Borzavár – Adler Zsanett könyvtáros egy olvasójának több könyvtárközit is kért, Borzavár 

helyismeretével kapcsolatban, főképp levéltári jellegű anyagok, melyeket szkennelve kértem 
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és kaptam meg egy országos szakkönyvtárból. Néhány dokumentumot a saját helyismereti 

gyűjteményünkből kölcsönöztünk ki.  

Regisztráció kérése Pénzesgyőr részére a Könyvellátóhoz. 

Statisztika –Megkezdtem az interneten történő statisztikai adatlapok kitöltését, eközben 

néhány adatot pontosítani kellett. ( Csetény, Nagyesztergár, Eplény esetében) 

Február 21. – Olaszfalu és Porva nem küldte még el a statisztikai adatlapot. Olaszfalu 

polgármesteri hivatalát többször próbáltam hívni ez ügyben, mert az adatlapról már csak az 

aláírás hiányzott. Porván a tavalyi év során több könyvtáros váltotta egymást, az idei évben 

ismét új személy tölti be a posztot, mivel nem tud az önkormányzat közcélúakat 

foglalkoztatni. A statisztikai adatlap kitöltése még elmaradt. Felvettem a kapcsolatot Somfai 

Ritával, ő volt az első könyvtáros, miután beléptek a mozgókönyvtári ellátásba, jelenleg az 

önkormányzatnál dolgozik. Kértem a segítségét. 

02.22. Olaszfalutól megérkezett a statisztika. 

Néhány statisztikai adatlapot visszakértem módosításra, mert most derült ki, hogy az OPAC 

meglétét nem jelölték be a könyvtárosok. (Bakonybél, Bakonynána, Eplény, Dudar) 

02.23 Porváról beérkezett a statisztikai adatlap. Több könyvtárközi kérés érkezett a 

kollégáktól, amelyben szeretnének egymástól könyveket kölcsönkérni. 

Az alábbi levelet emailban küldtem el a térség könyvtárosainak: 

Kedves Kollégák!  Azt tapasztaltam, hogy szinte napról napra megnőtt az egymástól történő 

kérések száma. Ezt nagyon pozitív dolognak tartom, mert ebből is látszik, hogy egyre 

gyakrabban használjátok az online katalógust és persze egyre nagyobb körből lehet meríteni. 

Szeretném megköszönni mindegyikőtöknek a segítséget, hogy közreműködtök ebben és a 

könyvek eljuttatásában is!!! Arra kérlek benneteket, hogy vezessétek a munkanaplóban a 

küldött kéréseket és a kapott dokumentumokat, hogy a jövő évi statisztikába már be tudjátok 

írni. Habár a munkanapló erre vonatkozó része valószínűleg az ODR-től kért könyvtárközire 

vonatkozik, én úgy gondolom, hogy az egymástól való kölcsönkérés és az ezzel járó munka 

jogossá teszi, hogy a munkanaplóban és a statisztikában ezt is feltüntessétek. A munkanapló 

felépítése még a régi rendszert követi, s valahol ezeket a kéréseket is jelezni kell. A megyei 

könyvtáros módszertanos kolléganő is egyetértett ezzel, tehát nem követünk el 

szabálytalanságot. A mai nap folyamán minden statisztikai adatlapot véglegesítettem és 

lezártam. 

02.24. A borzavári kolléganő szeretne a faluban különböző programokat szervezni, hogy 

kicsit felpezsdítse a kulturális életet. (nyugdíjas klub, gyermekfoglalkozások stb.) Ehhez kért 

segítséget, elérhetőségeket, akikkel ez ügyben beszélni tud. (pl. bakonybéli könyvtáros, Pék 

László, nyugdíjas klub vezetője, Kálovits Gabriella) 

MÁRCIUS 

03.04. Olaszfalu könyvtárosa átküldte azoknak a könyveknek a listáját, amelyeket az utóbbi 

időben vásároltak, ajándékba kaptak, ill. olvasótól visszakerült, de nem volt még feldolgozva 

a katalógusba. A könyveket feldolgoztam a HunTéka rendszerben. 

Felhívtam a kollégák figyelmét, hogy figyeljék az online könyváruházak kínálatát, küldjék a 

beszerzendő könyvek listáját. Felszólító formanyomtatványt küldtem Borzavárra, hogy a 

régóta olvasóknál levő könyveket vissza tudják kérni. Emailt írtam a kollégáknak, hogy kinek 

kell Nagy Bandó András által írt könyv dedikáltan, akár saját részre is. Szinte minden község 
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könyvtárosától érkezett könyvrendelés, az olvasóik folyamatosan keresik az új könyveket.

       

ÁPRILIS 

Dudar  – nyitva tartás – Hüllné Maill Olga hívott a társulástól, hogy  a leadott 2010-es 

statisztikai adatok alapján nincs meg a heti kötelező nyitva tartási ideje a dudari könyvtárnak. 

Az ősz végén sikerült megállapodni polgármester asszonnyal, így az idei évben már 12 órában 

használhatják a könyvtárat az olvasók, a leadott adatlap téves. 

A könyvtárosok által kitöltött információs lap alapján megállapítottam, hogy Szápár és Lókút 

könyvtára sem tartja be a kötelezően előírt óraszámot. Írtam emailt a kollégáknak. Szápárról 

Edit visszaírt, hogy közben megváltozott 9 órára a nyitva tartása, kibővült egy nappal, csak 

elfelejtett szólni. Lókút könyvtárosa is jelezte, hogy a két napban nem két, hanem három órát 

van nyitva. Így a kistérség minden könyvtára a törvényi előírásoknak megfelelő 

nyitvatartással működik. 

04.11. Bakonybél – a könyvtáros kérte, hogy beszéljük át együtt a tavalyi statisztikát, mi az, 

amit érvelésként tudna a testület elé tárni a költségvetését illetően, a hatékonyabb működés 

elősegítéseként. Szüksége lenne új, helytakarékosabb, magasabb polcokra, mert iskolai 

könyvtár köteteivel együtt már kinőtte az állománya a könyvtár falait. A könyvek túlságosan 

zsúfoltan vannak, a körülmények miatt nincs lehetőség a megfelelő elhelyezésre és a raktári 

rend kialakítására. Sajnos a polcok cseréje évről évre mindig elmarad.  

04.15. Eplény - Tarné Anita könyvtárköziben számítógép használattal kapcsolatos újabb 

kiadású könyveket kért, illetve kérte, hogy amennyiben lehet, szerezzük be a könyvtárának. 

MÁJUS 

Eplény - Május 2-ától hétfőtől péntekig 10-18-ig tart nyitva a könyvtár. Szombaton marad 

13-16-ig májusban, utána ez változhat, módosulhat. 

A helyismereti dokumentumok digitalizálásával kapcsolatban az alábbi levéllel fordultam a 

térség könyvtárosaihoz: 

A honlapunkon a közeljövőben szeretnénk közzétenni minél bőségesebb helyismereti 

információt a térségre vonatkozóan digitalizált formában. Az lenne a kérésem, hogy amely 

településről bármilyen könyv, monográfia stb. íródott, érdeklődjetek utána a polgármesternél, 

lehetőségünk volna-e az anyag digitális változatához hozzájutni, mivel első körben ez volna a 

legegyszerűbb, főképp a hosszabb lélegzetű munkák esetében. A műveket természetesen a 

szerző hozzájárulásával tennénk közzé. 

 Horváth Konstantin: Zirc története (1930.) és a Zirc és Vidéke újság új folyamának összes 

számát beszkenneltük, feldolgoztuk és hamarosan olvasható lesz a honlapunkon, illetve a már 

korábbi levelemben említett oldalon: http://www.osszefogas.pkkk.hu/. Az oldalt folyamatosan 

szeretnénk fejleszteni Zirc és térsége helyismereti információival, amelyben a híres 

személyektől elkezdve az épületekig, szobrokig, stb. minden megtalálható. 

Csetény - Sári Attila átküldte a csetényi iskola történetét pdf formátumban. Azt ígérte, az 

általa kutatott és összegyűjtött helyismereti anyagokat rendelkezésünkre bocsájtja, valamint 

utánajár és engedélyt kér a községről íródott nyomtatott dokumentumok közzétételéhez. 

Borzavár – a könyvtáros kérte dr. Mihályfiné Frómann Edit diabetológus elérhetőségét egy 

előadás miatt a nyugdíjas klub számára. Megváltozott a könyvtár nyitva tartási ideje is, 

hétfőn, szerdán és pénteken délután üzemel a könyvtár, kedden és csütörtökön Zsanett egyéb 

kulturális programokat szervez. 

http://www.osszefogas.pkkk.hu/
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Egyre szaporodnak a könyvtárak közti kölcsönzések. 

05.24. 10 órás tanfolyamot hirdettünk meg a községi könyvtárosoknak június hónapra. Téma: 

internethasználat, helyismereti honlapok, zirci Wikiről (helyismereti adatbázis), elektronikus 

katalógus használata - és ami még belefér az egyéni érdeklődés szerint. Teiermeyer Szilvia, 

Tarné Jámbor Anita, Felföldi Andrea és Szautner Jánosné jelentkezett a képzésre. 

05.31. Vida László kolléga jelezte, hogy kb. egy hét alatt befejezi a borzavári könyvtár 

állományának a feldolgozását. Ezután Csetény könyvtára következik a megbeszéltek szerint. 

Ehhez fel kell telepíteni egy jól működő, gyors számítógépre a HunTéka programot. Sári 

Attilával emailban egyeztetek, mely időpont lenne számára megfelelő. 

Amennyiben Fellenbeck Noémivel, Nagyesztergár könyvtárosával sikerül egyeztetni, egyúttal 

kiszállítjuk a könyveit. 

JÚNIUS 

06.08. Vida Lászlóval Cseténybe mentünk, feltelepítettem a HunTéka programot. Borzavár 

állománya feldolgozásra került, így a mai naptól a csetényi könyvek honosítását kezdte meg.  

06.20. Eplény - Tarné Anita jelezte, hogy szeretnének ők is előadásokat szervezni a falu 

lakossága számára, többek között az egészséges táplálkozással kapcsolatosan. Több 

elérhetőséget is megadtam. 

 06.27. Dudar – Aranka felhívott és elmondta, hogy a polgármesteri hivatal NKA-s 

pályázaton nyert egy nagyobb összeget, melyből szeretnék a könyvtár helyiségét felújítani, 

kibővíteni illetve kicserélni a nyílászárókat. A felújítás idejére össze kell pakolni a könyveket 

és egy másik helyen tárolni. Tanácsot kért, mi a legjobb módja a könyvek elpakolásának. A 

nálunk már többször is bevált módszert javasoltam: A könyveket a raktári rend szerint kb. 25-

30 db-os csomagokban összekötözni, így beszámozni, jelölni rajtuk, hogy szak- vagy 

szépirodalom.  A visszapakolásnál ez nagy segítséget ad, hisz nagyjából sorrendben maradnak 

a könyvek. Felajánlottam a segítségemet is. A könyvek összekötözésének van egy sajátos, 

könyvtári módja, mely nagyon biztonságos, stabil, a csomagok az emelgetéskor és szállításkor 

sem esnek szét. 

06.29. Nagyesztergár – Fellenbeck Noémi jelezte, hogy július 1-től már nem áll a 

polgármesteri hivatal alkalmazásában, így a továbbiakban minden könyvtári ügyben az 

Önkormányzatuknak  írjak.  

Olaszfalu – Teiermeyer Szilviának lejárt a három hónapos szerződése, és értesített, hogy a 

továbbiakban már nem ő lesz a könyvtáros, hanem Törökné Ringl Krisztina, aki a 

polgármesteri hivatal alkalmazásában áll.  A könyvtári nyitva tartást beépítik a munkaidejébe. 

JÚLIUS 

Lókút könyvtárosa több kötelező olvasmányt is kért. Néhányat meg tudtam számára 

vásárolni, a hiányzókat kölcsönadtam a saját állományunkból. 

07.08. A KSH levelet küldött könyvtárunknak. Októberben népszámlálást tartanak. Mivel a 

kérdőívet interneten keresztül is ki lehet tölteni és leadni, arra kérték a könyvtárosokat, hogy 

jelezzék vissza, a térségben ebben az időszakban mely könyvtárak tudják biztosítani az 

internet-hozzáférést. A levelet továbbítottam a térség könyvtárosainak, kértem, hogy egy-két 

napon belül írják meg a választ. Olaszfalu, Porva és Pénzesgyőr kivételével mindenhonnan 

megérkezett a válasz, természetesen mindenki lehetővé teszi a hozzáférést, és segítséget nyújt 

a kérdőív kitöltésében. Eplényben és Borzaváron a könyvtáros tagja lesz a népszámláló 

bizottságnak. 
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07.13. Dudar könyvtárosa átküldte a kért könyvek listáját. 

AUGUSZTUS 

08.16. Dudar – Megkezdték a könyvtár felújítását, így előtte sor került az állomány 

átköltöztetésére egy másik helyiségbe. A könyveket összekötöztük, hogy nagyjából raktári 

rendben maradjanak. A munkában többen segítettek, pedagógusok és maga a polgármester 

asszony is a lányával együtt. Így egy délután sikerült az összes könyv lepakolása a polcokról. 

Könyvtárközi kérések – Bakonynána, Borzavár 

Pénzesgyőr állományának feldolgozását el kezdtem az előtte leegyeztetett katalóguslapok 

alapján.  

Eplény – kérések, rendelések 

SZEPTEMBER 

Az idei könyvbeszerzések adatai alapján még minden könyvtárnak maradt kerete, kivéve 

Olaszfalut. Kértem a könyvtárosokat jelezzék mely könyvekre lenne még szükségük. 

Javasoltam megnézni a Kossuth Kiadó ajánlatait, több klasszikus szerző műveit kiadták 

sorozatban, olcsó áron. Több természetismereti sorozatuk is megjelent, mely aktualitásával 

kiváltja a 80-as években megjelent elavult kiadványokat. (pl. Navigátor Világatlasz) 

09.13. Borzavár nyitva tartása megváltozott, módosíttattam a rendszergazdával. 

09.15. Eplény Anita felhívta a figyelmemet egy pályázati lehetőségre, illetve kért, hogy 

továbbítsam az információt a kollégák számára: 

„Az előbb erősítették meg telefonon, hogy megnyertünk egy pályázatot, ahol szinte ingyen 

készítik el a könyvtárunk honlapját. A Makörny Bt.-ről van szó. (http://mklib.hu/mklib/) 

Esetleg más kiskönyvtárat is érdekelhet, kérlek szóljál nekik. 280 ezer forint a honlap 

elkészítésének ára, ebből 28 ezer az önrész. Az üzemben tartás az első évben ingyenes, utána 

6-8 ezer Ft az éves díj. A polgármester szerint is nagyon kedvező, talán más polgármestereket 

is meg lehet győzni. Igyekezni kell, mert a határidő már lejárt, viszont még nem jelentkezett 

100 könyvtár a felhívásra (nekik ennyire van keretük).” Továbbítottam a könyvtárosoknak és 

a társulás elnökének. 

09.22. Tarné Anita felkeresett, egyeztettünk, hogy mi kerüljön rá a honlapra. pl. linkajánló, 

szolgáltatások köre, könyvtárhasználati szabályzat stb. 

Bakonynána – A könyvtáros jelezte, hogy október hatodikán részt szeretnének venni néhány 

gyermekkel a Városi Könyvtár hagyományőrző játszóházában. 

Csetény- Vida László kolléga elmondása szerint nagyon nehézkes a csetényi állomány 

adatbázisban való feldolgozása, főképp a többkötetes művek esetében. Ezek ugyanis általában 

nem egymás mellett vannak a polcon. A könyvtári állomány rendezetlen, nincs átlátható 

raktári rend. Nem különül el a gyermekeknek szánt irodalom a felnőttekétől, illetve a 

szépirodalom a szakkönyvektől. Betűrend sincs, így nagyon nehéz visszakeresni egy-egy 

olyan könyvet, amivel a munka során gond merül fel: pl. több könyv szerepel ugyanazon a 

leltári számon. 

OKTÓBER 

Eplény – Megadtam az idei könyvbeszerzés adatait, melyet egy beszámolóhoz kértek. 

Elkészült az eplényi könyvtár és művelődési ház honlapja is, : www.epleny.mklib.hu. 

http://www.epleny.mklib.hu/
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Megnéztük és Anita kérésére véleményeztük, javaslatokat tettünk az esetleges módosításra. 

(pl. köszöntő szöveg) 

10.13. Feketéné Esztergályos Hilda hívott a bakonyszentkirályi körjegyzőségtől. A 

mozgókönyvtári feladatellátás működéséről érdeklődött, könyvtáros, nyitva tartás feltételei, 

könyvek tulajdonjoga stb. Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek egy 

körjegyzőséghez tartozik. Eddig nem csatlakoztak  a mozgókönyvtári feladatellátáshoz. A 

közeljövőben a könyvtáraik valószínűleg lekerülnek a nyilvános könyvtárak jegyzékéről, 

felmerült részükről is a csatlakozás lehetősége, szándéka.  

10.26.Dudar- Nagyné Aranka képes beszámolót küldött: Elkészült és átadásra került a 

felújított könyvtár helyiség, a képek alapján nagyon szép, korszerű és ízlésesen berendezett 

közösségi tér lett. Szeretnének könyvtári felszereléseket, feliratokat vásárolni. (szépirodalom, 

szakirodalom, könyvtámasz) stb. Beszerzési helyeket javasoltam. A KELLO által 

forgalmazott Könyvtári ügyviteli nyomtatványok és felszerelések beszkennelt változatát 

átküldtem emailban. Átküldte a kért könyvek listáját, valamint meghívott bennünket a 

felújított könyvtárhelyiség megtekintésére.  

Hüllné Maill Olga tájékoztatott, hogy a bakonyszentkirályi székhelyű körjegyzőségbe tartózó 

három település (Csesznek, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály) csatlakozni kíván az 

ellátórendszerhez. Elindították a csatlakozáshoz szükséges folyamatot, a Társulási 

megállapodás módosítását. 

NOVEMBER 

2011.11.03. Olaszfalu – Törökné Ringl Krisztina átküldte a munkaköri leírását, a könyvtár új 

nyitva tartási rendjét. 

A módosítandó adatokat átküldtem a honlapszerkesztőnek, kértem a rendszergazdánkat hogy 

az ellátórendszer menüpontban Eplény Községi Könyvtárhoz linkelje be a honlapjukat. 

11.08. HunTéka frissítés-1.9 verzióra megtörtént. 

Dudar – A könyvtáros kért katalóguslapot, könyvsarkot. 

11.08. Olaszfalu – A könyvtáros kérdezte, mi a teendő, ha a saját részükre jutó normatívából 

vásárolnak könyveket, milyen kötelezettségekkel, munkával jár?  

Kértem digitális képet a könyvtárakról a pályázati forrásból megvalósuló bemutató film 

illusztrálásához, illetve későbbi felhasználás céljából. 

11.15. Levelet írtam Nagyesztergár önkormányzatának, amelyben kértem őket, hogy jelezzék, 

Vida László folytathatja-e a munkát, az állományuk bevitelét a közös online adatbázisba a 

könyvtárukban. 

 2011.11.15. Bakonybél – A könyvtáros szeretne kölcsönözni a kliens programmal. 

Megbeszéltük, hogy 2012 elején visszatérünk rá, és beállítjuk neki is a kölcsönző felület 

jogosultságait. A kölcsönzés menetét úgy kell megoldani, hogy „leválogathatóak” legyenek a 

bakonybéli olvasók, mivel a program jelenleg nem tudja még a klienseket, a településeket 

külön kezelni. Andrea segítséget kért a selejtezéshez, sok olyan könyv van, amely már elavult, 

vagy régi, ill. nem használják. Az állomány elhelyezése gondot okoz, mert kicsi a terem, 

zsúfoltak már a polcai. 

2011.11.21. Vida László jelezte, hogy néhány héten belül végez Csetényben, gondoljuk át, 

mely település legyen a következő munkaállomás. Mivel több szempontot is figyelembe kell 

venni (fűtés, megközelíthetőség, közlekedés, ineternet-hozzáférés stb.), Porva és 
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Nagyesztergár jött szóba. Porván azonban csak három napot fűtenek az épületben egy héten. 

Benczikné Tóth Magdolna felhívta a nagyesztergári önkormányzatot, mivel levelemre nem 

kaptam tőlük választ. Azt a visszajelzést kaptuk, hogy a 24-én, csütörtökön három órakor 

fogad bennünket a könyvtáros egyeztetésre. Természetesen biztosítják a fűtést a munka 

idejére folyamatosan.  

11.24-én felkerestük a nagyesztergári könyvtárt. Ismét Fellenbeck Noémi a könyvtáros. 

Időközben visszaköltöztették a korábbi, részben felújított helyiségbe az állományt. 

Kimeszeltek és megtörtént a nyílászárók cseréje. A helyiségben radiátorok vannak, mely az 

iskola fűtéséről üzemeltethető, de a délutáni órákban már kevésbé fűtenek. Egy darab 

számítógép található a könyvtárban, megpróbáltam feltelepíteni a HunTéka programot, de 

már a Java frissítésekor kikapcsolt a gép, többszöri próbálkozás után is. Felhívtuk a 

rendszergazdánkat, aki a régebbi verziójú laptopunkat ajánlotta munkavégzésre, de mivel ez a 

gép is elég lassú, úgy döntöttünk, hogy egy asztali gépet szállítunk ki. Sajnos később a munka 

során derült ki, hogy az internet-hozzáférés minősége és a technikai eszközök állapota 

gyenge. A vastag falak leárnyékolják a jelet. Többször is kértünk segítséget az InfoSys 

munkatársaitól, hogy valahogy megoldódjanak a technikai problémák, mivel időnként órákon 

át nem volt internet. Javaslatukra új routert, erősítő antennákat vettünk, ezáltal valamelyest 

megbízható vált az internet-hozzáférés és viszonylag folyamatosan tud a kolléga dolgozni. 

Amennyiben a probléma ismét visszatér, Bakonybélben folytatja az állomány feldolgozását. 

DECEMBER 

2011.12.05. Ma kaptam választ Tóth Kornéltól, a SZTAKI munkatársától a kliens kölcsönzési 

jogosultsággal kapcsolatban: Bakonybélből Felföldi Andrea jelezte már korábban, hogy 

szeretne áttérni a HunTéka programmal történő kölcsönzésre 2012-ben. Milyen beállításokkal 

tudjuk ezt lehetővé tenni? Tóth Kornél levele: 

„Leírom, hogy most (1.9) hol tart a dolog. Bevezettük a jogosultság-kezelésbe, hogy a 

könyvtáros belépéshez nem csak menüpontokat, hanem lelőhelyeket is lehet rendelni (ez nem 

csak lehetőség, hanem meg is kell tenni, hogy jól működjön a rendszer). Tegyük fel, hogy van 

A,B,C lelőhely és x,y könyvtáros. Ha x hozzá van rendelve A,B,C helyekhez, akkor 

mindegyik helyről tud kölcsönzéseket bonyolítani és a katalógusban példányokat módosítani, 

felvenni. Ha y csak A helyhez van hozzárendelve , akkor csak azon tud kölcsönzéseket 

bonyolítani és a katalógusban csak ide tartozó példányokat tud módosítani, felvenni. A 

kölcsönzések szabályozása szempontjából megoldható, hogy felvegyünk olyan olvasói 

osztályokat, amelyek a nevükben hordozzák a hely megjelölését is. Akkor erre külön 

szabályokat tudunk alkalmazni, és ha egy olvasót ebbe az osztályba teszünk, akkor külön 

lehet szabályozni a kölcsönzési jogosultságait. Arra figyelni kell, hogy ennél az osztálynál a 

lelőhely hozzárendelést is meg kell tenni, nem elég a névben utalni rá. Ami problémát 

jelenthet, és még nincs megoldva az 2 dolog:  

1. mi van akkor, ha egy olvasó több helyre is be van iratkozva, tehát több szabály is 

vonatkozna rá? Ilyenkor csak azt tudjuk tenni, hogy létrehozunk olyan "átfedő" osztályokat is, 

amelyek megengedik mindegyik kívánt lelőhelyről a kölcsönzést és együttes, összehangolt 

szabályozást alkalmazunk. Vagy azt mondjuk, hogy ha a városiba beiratkozik, akkor joga van 

a kistelepülésekről is kölcsönözni, így nem kellenek átfedő osztályok, ha pedig csak 

valamelyik kistelepülésen iratkozik be, akkor csak onnan kölcsönözhet. Ezután persze még 

előállhat, hogy más helyre is be akar iratkozni és akkor át kell variálni az osztályát. Ami itt 

még megoldás lehet:  

- létrehozzuk "tisztán" az osztályokat, tehát városi, kistelepülés 1, kistelepülés 2,...  

- ezekre megállapítjuk a szabályokat 
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- az olvasókat úgy vesszük fel, hogy a nevében utalunk, melyik településnél iratkozott be és 

abba az osztályba tesszük be, amelyik településre az az osztály vonatkozik. Pl. a neve mögött 

zárójelben, vagy gondolatjel után a település. 

 

Ennek előnye, hogy tiszta a helyzet, a statisztikai is mutatni tudja, hogy melyik helyre hányan 

iratkoztak be (ha leválogatjuk egy-egy osztály olvasóit). Szépséghibája viszont, hogy egy 

személyt többször is fel kell venni.  

Végig kell gondolni, melyik lenne jobb megoldás nálatok és azt csinálni.  

2. probléma: a nyitva tartásra vonatkozó szabályok mindenképpen globálisak, azokat még 

ilyen "trükkökkel" se tudjuk helyenként egyedivé tenni. Az admin alatt kell beállítani, és a 

teljes kölcsönzési rendszerre vonatkoznak osztály besorolástól függetlenül.  

Ha ezzel kapcsolatban valami nem érthető, jelezd és megpróbálom jobban leírni! Tehát itt 

tartunk, tervben van további fejlesztés, de azt hiszem, nem szabad arra várni, mert még 1-2 

évbe is telhet, mire az elkészül.”  

 

Bieberné Réz Ágnes kistérségi módszertani könyvtáros 

 

 

 

Az előterjesztés a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa 2012. február 8-i és a 2012. 

április 25-i ülésén tárgyalt és elfogadott beszámolók alapján került összeállításra. 

A Szociális Szolgáltató és a Központi Orvosi Ügyelet beszámolója külön előterjesztést 

képeznek. 

 

Eplény, 2011. május 22. 

 

 Fiskál János 

 polgármester 


