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JEGYZŐKÖNYV

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. április 28-án 17,10 órai kezdettel
tartott közmeghallgatásáról

A képviselő-testületi közmeghallgatás helyszíne: Városháza nagyterme
Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester
Vörös Kálmán alpolgármester
Baranyai József, Kasper Ágota Lingl Zoltán képviselők (5 fő)
- távolmaradását előre jelezte:

Horváth Ivett képviselő
Horváth László képviselő
Dr. Horváth Sándor képviselő

- késve érkezését előre jelezte:

Mészáros József képviselő

- meghívottak:

Sümegi Attila jegyző
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője
Várszegi Bernadett Építési Osztály vezetője
Kapitány Zsolt Önkormányzati Osztály vezetője
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője
Findeisz János díszpolgár
Dr. Hevesi Gusztáv díszpolgár
Tóth Gábor Zirci Rendőrőrs megbízott őrsparancsnoka,
Igmándyné Hebling Gabriella Zirci Benedek Elek Óvoda és
Bölcsőde vezetője
Dr. Ruttkay-Miklián Eszter Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház igazgatója
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Sersztnyev Tamás Bakony Volán Zrt. képviseletében
Földesi Zoltán Bakony Volán Zrt. képviseletében
Renkó Péter Bakonykarszt Zrt. képviseletében
Koós Máté Bakonykarszt Zrt. képviseletében
Biczó László Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft. képviseletében

- a sajtó képviseletében: Horák János
- valamint megjelent még 1 fő érdeklődő állampolgár
Ottó Péter polgármester köszönti a közmeghallgatás résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 5 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja a
közmeghallgatást.
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A meghívó szerint javaslatot tesz a közmeghallgatás napirendjére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
A polgármester indítványára a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2014.(IV.28.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Tájékoztató a környezet állapotáról
2./ Az érdeklődő állampolgárok által felvetett kérdések és közérdekű bejelentések, javaslatok
megvitatása

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Tájékoztató a környezet állapotáról
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője ismerteti a környezet állapotáról szóló,
írásban összeállított tájékoztatót.
Kérdés nem hangzik el.

2./ Az érdeklődő állampolgárok által felvetett kérdések és közérdekű bejelentések, javaslatok
megvitatása
Hummel József zirci lakos tapasztalata szerint előfordul, hogy amikor a szelektív
hulladékgyűjtő edény üres, a hulladékot akkor is mellé teszik. Felveti, hogy a figyelmeztető
tábla ellenére a Vitális és a Szeptember 6. utca kereszteződésével szemközti erdőbe még
mindig kihordják a szemetet. A közterületi fák állapotával kapcsolatos véleménye, hogy a
műszeres vizsgálat sem pontos. Említi, hogy a lakóházuk előtti fákról állandó jelleggel hullik
a levél. Kifogásolja, hogy az általános iskola épületével szemben a fákat megcsonkították, s
véleménye szerint azok már nem fognak megújulni.
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Ottó Péter polgármester elmondja, hogy a Rákóczi téren a fagyönggyel fertőzött ágakat
vágták le. Ezzel próbáltak arra törekedni, hogy még egy esélyt adjanak a fák megújulásának.
Előfordulhat, hogy lesznek olyan fák, amelyek nem fognak megújulni. A megújulást illetően
példaként említi, hogy a hivatal épülete előtti téren álló fűzfának is sokkal nagyobb a
vitalitása.
A hulladék kérdését illetően megjegyzi, hogy képviselő-testületi üléseken is folyamatosan
visszatérő téma a konténerek környezetében elhelyezett hulladék. A legsúlyosabb gond a
Penny áruház parkolója mögött, illetve a városközponti részeken mutatkozott meg. Azon
kívül, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet a szabályos hulladék-elhelyezésre, rendkívül
nagy erőket mozgósítanak meg a gazdasági társaságon keresztül azért, hogy próbáljanak
valamilyen rendet tartani. A városközponti hulladékgyűjtő szigeteket naponta végigjárják a
gazdasági társaság dolgozói, s a konténerek mellé helyezett hulladékot összegyűjtik. A város
külső területein is hetente 2-3 alkalommal ugyanezt megteszik. A tájékoztató során elhangzott
kezdeményezés, hogy próbálnak több konténert kihelyezni, úgy gondolja, részleges megoldás
lehet. Ugyanakkor a hulladékkezelési társulás elképzelései között szerepel a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés rendszerének a kialakítása, amellyel talán azokat a helyzeteket meg
lehet előzni, ami a közterületeken kialakul.
Az erdőbe kihordott szemét és hulladék olyan probléma, ami egy bizonyos kisebbségnek
– akik a hulladék-elhelyezés ilyen módját választják – a többség bosszantására és
mindannyiuk kárára elkövetett cselekménye. Abban az esetben meg lehet előzni, ha valaki
tetten éri a hulladékelhelyezőt és feljelentést tesz. Ugyanakkor érdekes, hogy soha senki nem
látja, mikor kerül oda az a hulladék, csak a végeredmény látható. Felhívja a figyelmet a május
10-i városszépítő napra, amikor többek között az ilyen illegális hulladék-elhelyezések
maradványait szeretnék részben felszámolni. Az egy nap biztos kevés lesz arra, hogy ez teljes
egészében meg tudjon valósulni.
Az említett fákkal kapcsolatban köszöni a jelzést és ígéri, hogy a hivatal munkatársai
megnézik, mi a helyzet az ingatlan környékével.
Ottó Péter polgármester a közmeghallgatást 17 óra 35 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

