Buszvárót és új stúdiót épít az önkormányzat
Jó hangulatban, ajándékba kapott medvehagymakrémes pogácsa eszegetésével
készültek a képviselők a márciusi testületi ülésre. Bár az óraátállítás miatt még hét
órakor is világos volt, folytatódtak a tetőtéri esték: a képviselő-testület zárt ülés
keretében kiválasztotta a kivitelezőt a zirci stúdió új helyének kialakítására. Az Ifjúsági
Ház tetőterében egy vágószobából és egy felvevő helyiségből fog állni a televíziósok új
terme, amelyet az AMBISZA Kft. alakít ki, míg a Bakonybéli úti helyközi autóbuszmegálló
utasvárójának megépítésére a Z-BISZ Kft. ajánlatát fogadták el a döntéshozók. Lesz egy
kényszerű kiadása is az önkormányzatnak: a saját tulajdonában, de a Bakonykarszt Zrt.
üzemeltetésében lévő Liszt Ferenc utcai szennyvíz-átemelő szivattyú tönkrement, cseréje
több százezer forintot emészt fel.
A képviselő-testület módosította saját és Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát. Horváth László képviselőt
megválasztották a Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság tagjának és kinevezték
gazdasági tanácsnoknak, a bölcsődei érdekképviseleti fórum megüresedett helyére pedig
Horváth Ivettet, az Emberi Erőforrás Bizottság elnökét delegálták.
Dr. Árpásy Tamás jegyző az ülésen felolvasta a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások új térítési díjait, amelyek megtalálhatók Zirc város honlapján, a
www.zirc.hu/tesany/110328/anyag/03.pdf menüpont alatt. Az önkormányzati weblapon
lehet megtalálni azokat az űrlapokat is, amelyek kitöltésével javaslatok tehetők a „ZIRC
VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” kitüntetésekre,
illetve a Díszpolgári cím és a Pro Urbe
Emlékérmek adományozására. Ugyanitt – a
Közlemények rovatban – tekinthetjük át az
önkormányzat
2014-ig
szóló
gazdasági
programját, amelyet Ottó Péter polgármester
tartalmas anyagnak nevezett.
Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete döntött arról, hogy az elmúlt
évekhez
hasonlóan
átvállal
olyan
kötelezettségeket a Zirc Kistérség Többcélú
Társuláshoz
tartozó
önkormányzatoktól,
amelyek egyes feladatok ellátását, illetve
ezek finanszírozhatóságát javítja. Ez több
mint egy millió forinttal terheli meg az
önkormányzati büdzsét.
Újra napirendben volt (és valószínűleg Dr. Árpásy Tamás díjismertetője
még többször napirenden is lesz) a város
helyi építési szabályzatát megalapozó koncepció módosítása. A második számú
gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató építési övezet paraméterei korrigálásra kerülnek:
már nem 5000, hanem 2000 négyzetméterben jelölik meg a minimális telekterületet, az
építési hely meghatározásánál pedig az elő-, oldal- és hátsókert 6-6 méterre módosul az
eddigi 10-10 helyett.
VENDÉG: éjszakák és előadó
Nem mostanában volt turisztikai kérdés a testület asztalán, ezúttal ennek is eljött az
ideje. Arról született döntés, hogy Zirc 5,5 százalékos tulajdonosi önrésszel társul egy
Veszprém megyei településekből álló térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment
(TDM)-hez. A TDM-ek célja a szolgáltatók összefogása, koordinálása, a csatlakozással
növekedhetne a zirci vendégéjszakák száma. Tájékoztatót hallhattunk dr. Tótth Árpádtól,
a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet főigazgatójától a kórház részvételéről a
rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázaton. Az egészségügyi intézmény
vezetője elmondta: céljuk az épületben meglévő túlzsúfoltság csökkentése, a különböző
kezelések különböző helyeken történő elvégzése, illetve egy újabb tornaterem
létrehozása. Hozzátette: regionális pályázatról van szó, tehát a források elnyeréséért
versenyhelyzet alakult ki a kórházak között.
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