Benczikné Tóth Magdolna maradt a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Tourinform Zirc intézményvezetője, akinek újabb öt évre szól a megbízatása.
A képviselő-testület úgy döntött, engedélyezi a Benedek Elek Napközi-otthonos Óvoda és
Bölcsődének a maximális csoportlétszám túllépését. Igmándyné Hebling Gabriella
intézményvezető előadásában elmondta: az engedélyre azért van szükségük, mert egy
rendkívüli évről van szó, nagyon sok a tanköteles-korú gyerek. Ugyanakkor hozzátette:
ideiglenes állapotról beszélhetünk, a kérelem csak erre a nevelési évre, annak is a hátralevő
részére szól.
Állást foglaltak a képviselők abban a kérdésben, hogy a III. Béla Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint annak egysége, a
Zeneiskola a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában maradjon a két önkormányzat
közötti, feladatellátást célzó megállapodás lejártát követően is. A megyei önkormányzat
gazdasági helyzetének romlása miatt a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő
Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóit a következő esztendőben az ez évi szintnek
megfelelően tudja támogatni, ami 2 400 000 forintnak megfelelő összeget jelent. Ottó Péter a
csökkenéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: minden támogatás pozitívan értékelendő.
Az önkormányzat 598 000 forinttal támogatja a Bakony Volán Zrt. harmadik negyedévi
üzemeltetési veszteségét és kiépíti a közvilágítást a János-tanyai utcában. A három ajánlattevő
közül a zirci Detherm Kft-t választotta ki a képviselő-testület a kivitelezési munkák
elvégzésére – ismertette a zárt ülés keretében hozott döntést dr. Árpásy Tamás jegyző.
Csekély mértékben emelkednek a víz- és csatornadíjak. Jövő évtől 303 forintot kell
fizetnünk a vízért, 359 forint lesz a csatorna köbméterenkénti nettó ára – fogadta el a
képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú vízi-közmű javasolt szolgáltatási díjait.
Sor került a város közszolgálatában álló szakmák és hivatások alkalmazottainak
kitüntetéséről szóló rendelet felülvizsgálatára. A testület egyhangúlag szavazta meg a
tervezetet, amely a korábbi gyakorlattal ellentétben több szakterülethez – közoktatás, kultúra,
egészségügy, szociális ellátás, köztisztviselői munka – köti a kitüntettek körét, ugyanakkor az
egyes területeken belül csak egy személy részesülhet elismerésben. A kitüntetések átadására –
a december 20-i testületi ülésen hozott döntést követően – a polgármester újévi fogadásán
kerül sor.
Újra napirendre került a III. Béla Gimnázium támogatási kérelme két tantermük
nyílászáró-cseréjéhez. A polgármester azt javasolta a testületnek, hogy az előterjesztésre –
hasonlóan másik két, forrást igénylő előterjesztéshez (városi könyvtár: zongoravásárlás,
városi honlap: megújulás) – a 2011. évi költségvetés ismeretében térjenek vissza.
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