Utoljára ülésezett ebben az esztendőben Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.
Az ülés egyébként sem rövid időtartamát alaposan megnyújtotta a „ZIRC VÁROS
KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” és a „Zirc Város Elismerő Oklevele” kitüntetések
adományozásáról szóló előterjesztések megvitatása. A képviselő-testület elfogadta az
önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját, ugyanakkor a városi főépítész
személyéről nem tudtak dönteni, a pályázatot eredménytelennek nyilvánították.
Az önkormányzati rendelet-módosítások között tárgyalta a képviselő-testület a
közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló rendelet módosítását. A királyszentistváni hulladékkezelő központ beüzemelésével –
legkorábban májustól – 78 százalékkal emelkednek a szolgáltatási díjak, a 110 literes
gyűjtőedény esetében bruttó 34 099 forint/év árral kell majd számolni. A központ
beüzemeléséig a jelenlegi árak maradnak érvényben.
Változások történnek a helyi járati közlekedésben. Az önkormányzat szeptemberben egy
új városrészt – „Kukoricaföldet” – kapcsolt be a hálózatba, a jelentős fejlesztés 17,1
százalékos teljesítménynövekedést és jelentős költségnövekedést is vont maga után a járatot
üzemeltető Bakony Volán Zrt. számára. A városvezetés 2011-re 9,6 százalékos
tarifaemeléssel és 1,4 százalékos teljesítmény-kibocsátás csökkenéssel számol, ami
járatmegszüntetésekkel érhető el. A szombati közlekedés teljes mértékben megszűnik, az 1-es
és a 2-es vonalon néhány járat szintén befejezi működését. A változtatás szükségességét
forgalomszámláláson alapuló adatok is alátámasztják, amelyek kihasználatlanságról vagy
nagyon alacsony kihasználtságról tanúskodnak. Továbbá ezzel az intézkedéssel érhető el,
hogy az önkormányzatnak az előző évekhez képest nem kell jelentősebb többletfinanszírozást
teljesítenie a szolgáltatáshoz, amely éves szinten így is közel 2,5 millió forint – mondta el a
napirenddel kapcsolatban Ottó Péter polgármester.
MEGSZŰNŐ JÁRATOK
1-es vonal (Erdőalja) 6.00, 14.00
2-es vonal („Kukoricaföldek”) 14.40
Kitolta a mészkőbánya-nyitást kezdeményező vállalkozóval történő megállapodásról szóló
döntés határidejét a képviselő-testület január hónapra. A polgármester elmondta: az
önkormányzat folyamatosan tárgyal a vállalkozókkal, de még időre van szükségük ahhoz,
hogy mindenki számára elfogadható és kellő garanciát nyújtó előterjesztés születhessen.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról Pill Eszter, a Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője adott tájékoztatást:
„A költségvetési koncepció összege 2,6 milliárd forint körül rajzolódik ki. Nagymértékben befolyásolja az
önkormányzat gazdálkodását a mindenkori költségvetési törvény. Az önkormányzat 2011. évre vonatkozóan egy
millióval kevesebb állami támogatást tudhat magáénak jelen állás szerint. Az oktatási intézmények
normatívával való lefedettsége némileg javult. Az óvodának plusz két millió, az iskolának plusz hat millió forint
állami támogatása lehet. Itt szeretném azt megjegyezni, hogy megváltozott az állami támogatásoknak a
szerkezete, és számos olyan támogatáshoz jutnak hozzá most az intézmények normatív alapon, amit korábban,
év közben pályázati úton tudtak realizálni. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a gyerek- és
tanulólétszámok nem csökkentek, ez pozitív dolog. A személyi jövedelemadó részesedés tekintetében viszont igen
nagy a kiesése az önkormányzatnak, ugyanis tizenkét millió forinttal kevesebb bevételt tudunk realizálni ezen a
területen. A dologi kiadások esetében nem terveztünk emelést, az inflációval sem tudtunk kalkulálni. A 2010. évi
előirányzat került beállításra mind a Polgármesteri Hivatal, mind az intézmények szintjén, és így is elmondható,
hogy a működési költségvetésnek a szintjén egy negyvenmilliós hiánnyal számolhatunk, úgy, hogy a bevételi
oldalon szerepel az önkormányzat ötvenmilliós folyószámlahitel-kerete.”

Állást foglalt a képviselő-testület abban a kérdésben, hogy a zirci Nevelési Tanácsadó –
hasonlóan a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézményhez – továbbra is a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működjön, és

meghosszabbította bérmunkaszerződését a Bakony-Agro és Bakony HO-LI korlátolt
felelősségű társaságokkal a Zirc-Akliban található ingatlanokra. Dr. Árpásy Tamás jegyző
hozzászólásában elmondta: kölcsönösen előnyös szimbiózisról van szó, amellyel mindenki jól
jár: nemcsak a szerződést megkötő felek, hanem az ingatlanok is, mert kultúráltan vannak
tartva.
Több előterjesztést is zárt ülés keretében tárgyalt a képviselő-testület
személyi ügyekben és vállalkozó kiválasztása tárgyában. A város központi
közműnyilvántartásának vezetésével továbbra is a Pannon Geodézia Kft-t
bízza meg az önkormányzat, míg a belterületi felszíni csapadékvíz-elvezetés
felülvizsgálatának és rekonstrukciójának megtervezésére a Viziterv Alba
Kft-t választották ki. A pályázatok elbírálása egyszer már megtörtént, de
döntés nem született, a képviselő-testület érvénytelennek minősítette azokat,
hasonlóan az önkormányzati főépítészi pályázathoz, amely viszont ennek az ülésnek a
napirendjét képezte. Késő estébe nyúlóan vitatták meg a képviselők, hogy kik kapják meg
idén a „ZIRC VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” kitüntetést és „Zirc Város Elismerő
Oklevelét”. Az elismerések átadására a polgármester december 30-ai fogadásán kerül sor.
A napirendek végén tájékoztatót hallhattunk a Reguly Antal Szakképző Iskola és
Kollégium mintaprojektjéről, amelyről hamarosan részletesebben is beszámolunk
honlapunkon. Szabó József Attila, az intézmény egykori igazgatója, projektvezető elmondta,
az üzemcsarnok készen áll, az elsőfokú építésügyi hatóság most bonyolítja le annak
használatbavételi engedélyét. Az iskola a norvég pályázat keretében olcsón állít majd elő
energiát energiafű termesztésével és pelletálással.
Kelemen Gábor

