Rendkívüli ülést tartott Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 30án, csütörtökön. Az egyik próbaüzem véget ért, a másik későn indult. A testület jóváhagyta a
hulladékszállító céggel történő megállapodást a 2010. évi díjkalkuláció felülvizsgálatáról és a
díjkülönbözet elszámolásáról. A próbaüzem későn indult be, így az egyik partnertelepülésen
jövő évben már nem kerül sor a hulladék elhelyezésére. A díjakba ezt nem kalkulálták be,
ezért volt szükség azok felülvizsgálatára és a különbözet megállapítására. A „Kukoricaföld”
városrészen beindított helyi járat próbaüzeme az ülés napján ért véget. A buszt lakossági
igényt kielégítve indította be az önkormányzat szeptember hónapban, s az utasforgalom
alakulásához kötötték annak végleges üzemeltetését. A rendkívüli ülésen jelen voltak a
Bakony Volán képviselői. Sersztnyev Tamás forgalmi igazgató elmondta: javasolják a járat
további közlekedését, de a keletkezett többletköltséget nem tudják vállalni, azt az
önkormányzatnak kellene finanszírozni. A képviselő-testület úgy döntött, tovább üzemelteti a
járatot és átvállalják a keletkezett veszteségeket. Az időközben bekövetkező
időpontváltozásokat is egyhangúlag elfogadta a testület, a menetrend módosítása az iskolába
járás és a csatlakozás érdekében történt lakossági kérésre.
A képviselő-testület visszavonta egy határozatát, és úgy döntött, támogatási konstrukció
keretében kívánja megvalósítani a zirci hulladéklerakó területén végzendő beavatkozást. A
kivitelező SENEX Kft. szakvéleménye alapján a szennyezés felszín alatti közeget érint,
továbbterjedésének megakadályozására kármentesítés szükséges, így a projekt megfelel a
pályázatban előírt támogathatósági feltételeknek.
A rendkívüli ülés keretében döntöttek a képviselők a civil- és sportszervezetek támogatási
összegéről, amelyek között 500-500 000 forintot osztottak szét. Az önkormányzat tizenhárom
bejegyzett civil szervezetet részesített 20-35 000 forintos támogatásban, míg a be nem
jegyzettek között három szervezet támogatási kérelmét elutasította, kilenc civil csoport
számára egységesen 20 000 forintnak megfelelő összeget szavazott meg a testület. Dr. Varga
Tibor, az ügyrendi bizottság elnöke felszólalásában azt közölte: a Bakonyi Finnbarátok
Körének támogatását ahhoz a feltételhez kötik, hogy bocsássák rendelkezésre az isonzói első
világháborús emlékhelynél készített mozgóképanyagukat a városi televízió számára. A nem
támogatandók körét illetően a bizottság és a Civil Kerekasztal között egyetértés alakult ki. A
másik félmillió forintot tíz sportegyesület között osztották szét. A legmagasabb összeget az
Football Club Zirc kapta, amelynek messze a legmagasabb a taglétszáma az egyesületek
között, három csapatot kell rendszeresen utaztatniuk. A két legsikeresebb klub, a dartosok és a
judósok 80-80 000 forintot kaptak. Vörös Kálmán, a sportbizottság elnöke elmondta: a
bizottság egyhangúlag javasolta az összes beérkező pályázat elfogadását. Hozzátette:
kevésnek ítélték a szétosztandó összeget, és reményét fejezte ki, hogy a következő testület
több pénzt szán majd a sportra. A cikluszáró ülésen névre szóló ajándékkal köszönték meg a
képviselők négyéves munkáját.
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